Praktische leidraad zomerkamp Oiterpe 2021
Joepie! De zomerkampen kunnen ook in 2021 doorgaan. We steken met plezier een tandje bij om de
nodige maatregelen te respecteren zodat het zomerkamp van Oiterpe veilig kan doorgaan.
We moeten ons allemaal een beetje aanpassen aan de richtlijnen. Mogen we je dan ook vragen de
volgende richtlijnen goed te bekijken en na te leven? Enkel door samen ons best te doen, houden we
het veilig én kunnen we er een fijn kamp van maken.

ZIEK?
Er zijn een aantal deelnamevoorwaarden:
•
•
•
•

Wie zich niet lekker voelt, ziek is of koorts heeft, blijft thuis en komt niet naar het kamp.
Wie Covid-19 heeft gehad, moet minimaal 7 dagen na diagnose rekenen alvorens terug deel
te kunnen nemen aan het kamp én bij terugkeer ook reeds 3 dagen symptoomvrij zijn.
Wie ziek was (geen Covid-19) voor het kamp moet in de 3 dagen voorafgaand aan deelname
symptoomvrij zijn.
Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel/primaire bubbel heeft (ouder, broer,
zus...) moet getest worden en moet de termijn voor thuisisolatie respecteren vanaf het laatste
contact met de coronapatiënt en kan dus niet verder deelnemen aan het kamp.

We rekenen hierbij op de verantwoordelijkheid van alle ouders in dit verhaal. Het gaat o.a. over
•
•
•

•
•

Het niet meesturen van zieke of mogelijks besmette kinderen.
Steeds in staat zijn je kind op te halen of te laten ophalen wanneer het ziek is.
Er zich toe binden met het kind binnen de 24u naar de huisarts te gaan indien deze van kamp
wordt gestuurd en de organisator op de hoogte te brengen van een vermoeden op Covid-19
of niet, afname van een Covid-test of niet.
Het meedelen van het resultaat van de test aan de organisator van het kamp.
Respecteren van bubbels voor, tijdens en na het aanbod.

Heb je al kampactiviteiten bijgewoond en blijk je ziek te zijn? Verwittig Oiterpe dan zo snel mogelijk
op info@oiterpe.be of bel naar Kristin Daemers (0496/53 35 92) of Julie Vlaeminck (0498/29 22 05).

MEDISCHE FICHE
Mogen we je vragen de medische fiche in de bijlage van de mail volledig en correct ingevuld terug te
sturen voor 1 juli naar info@oiterpe.be?

ANNULATIEVOORWAARDEN
•

Wie annuleerde voor de uiterste inschrijvingsdatum van 15 juni 2021, kan dit doen met 100 %
terugbetaling van de inschrijvingskosten.

•

Na 15 juni 2021 en voor de start van het zomerkamp
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•

o

Bij voorlegging van een medisch attest, wordt 100 % van de inschrijvingskost terugbetaald.

o

Zonder medisch attest, worden geen inschrijvingskosten terugbetaald.

Tijdens het zomerkamp wordt, bij voorlegging van een medisch attest, 100 % van de dagkost
terugbetaald voor die dagen waarop de deelnemer afwezig is door ziekte.

VOOR JE NAAR HET KAMP VERTREKT
•
•
•

Was je handen voor je naar het kamp komt.
Trek aangepaste schoenen aan (vb. sportschoenen).
Breng mee:
o De kinderen dragen kledij waarmee ze goed kunnen bewegen (dansen) en die tegen
een stootje kan.
o Een extra laagje kleding of trui.
o In de tas zit ook een schort(je) of een te grote afgedankte T-shirt (die over de kledij
kan getrokken worden) voor het beeld- en knutselatelier.
o Iedereen heeft een lunch, gezonde tussendoortjes en voldoende drank mee. Tijdens
de workshops wordt er alleen water gedronken. Mogen we vragen een eigen herbruikbare, genaamtekende waterfles mee te brengen? Schrijf je de naam van je kind ook
op de brooddoos?
o Bij goed weer is het ook steeds interessant zwemkledij of kledij die nat mag worden
mee te brengen.
o Een grote handdoek.
o Zonnecrème. Smeer je kind ook voor vertrek in met zonnecrème.
o Wie heeft oude lakens, handdoeken en kledij thuis die weg mogen? De
docenten dans en beeld lagere school kunnen deze gebruiken tijdens hun
workshops. Ook kranten zijn welkom.

AANKOMST EN VERTREK OP DE LOCATIE
•

•
•

•
•
•
•
•

De workshops gaan door van 9u tot 16u30. Dat betekent dat uw zoon of dochter ten laatste
om 9u moet aanwezig zijn en pas om 16u30 klaar is. Vóór de workshops is er opvang voorzien
vanaf 8u, erna tot 18u. Op vrijdag is er geen avondopvang. Gelieve je kind dan tussen 16u30
en 17u op te halen.
Plaats van het gebeuren is basisschool Sint-Paulus, Gavergrachtstraat 97 in Drongen.
Bij aankomst en vertrek wordt een aanwezigheidslijst ingevuld. Er wordt door de begeleiders
ook een document bijgehouden dat de contacten tussen de deelnemers onderling en met externen weergeeft.
Bij aankomst en vertrek zullen de handen van de kinderen gewassen worden.
Ouders mogen het schoolterrein niet betreden. Een begeleider van Oiterpe begeleidt de kinderen naar het terrein. Spreek bij vragen deze persoon gerust aan.
Als je je kind komt ophalen, blijf niet hangen, maar ga meteen naar huis.
Respecteer ook tijdens het wachten de nodige afstand.
Kom je met de fiets, parkeer de fietsen dan ver genoeg van elkaar.
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HYGIËNEMAATREGELEN
Oiterpe neemt de nodige hygiënemaatregelen. We zorgen ervoor dat alles proper blijft en lokalen zullen extra verlucht en gepoetst worden.
Bij aankomst en vertrek, voor en na elke pauze zullen de handen gewassen worden. Let je er zelf of
dat je hoest of niest in je elleboog en gebruik maakt van papieren zakdoekjes die je nadien in de vuilnisbak werpt?

TOONMOMENT
Het toonmoment voor de ouders op vrijdag 9 juli om 17u gaat tot onze grote spijt niet door. Het is
helaas niet toegelaten zoveel mensen samen te brengen. We zullen samen met de kinderen het kamp
op een gezellige en feestelijke manier afsluiten.
Gelieve je kind op vrijdag 9 juli tussen 16u30 en 17u op te halen. Op vrijdag wordt er geen opvang
meer voorzien.

ATTESTEN
In het voorjaar van 2022 ontvang je een fiscaal attest via het mailadres dat werd opgegeven bij inschrijving. Breng attesten voor het ziekenfonds de eerste dag mee naar het zomerkamp zodat we ze meteen
kunnen invullen en afstempelen.

VRAGEN?
Heb je nu nog vragen? Stuur gerust een mail naar info@oiterpe.be.
Tijdens het zomerkamp kan je terecht bij Kristin Daemers (0496/53 35 92) en Julie Vlaeminck (0498/29
22 05) voor dringende vragen.
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