Beste ouder, voogd, leden en leiding
Naar aanloop van de start van het nieuwe scoutsjaar willen wij nog enkele zaken verduidelijken.




Wie ziek is, blijft thuis! Dezelfde deelnemersvoorwaarden als op kamp gelden voor activiteiten.
Bubbels van max. 50 personen zijn toegestaan, onze vergadering worden hierop voorzien.
We volgen de hygiënemaatregelen zoals op het kamp.
Bij aankomst en vertrek is een mondmasker verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar. Vanaf de
leden zich binnen het vak (zie uitleg hieronder) bevinden mogen ze het mondmasker uitdoen en
opbergen in een zelfvoorzien zakje.

Start
Door corona zijn we genoodzaakt de uren van de vergadering te wijzigen zodat takken onderling niet
in contact komen. Mogen wij u vragen uw kind af te zetten en NIET te blijven wachten tot na het
beloftelied, dit om risico’s te beperken en een vlotte start te kunnen garanderen. Ouders van nieuwe
leden mogen wel blijven tot de start van de vergadering om indien nodig het lid bij te staan (enkel bij
kapoenen en wouters).
De onderstaande uren zijn voor de vertrouwde ‘zondagse’ vergadering. Elke vergadering gaat door
op het terrein op onderstaande uren. De giver- en jinleiding zal met hun leden onderling
communiceren mits niet alle vergadering op zaterdag kunnen doorgaan.
https://issuu.com/pautoch/docs/boekje_september_-_oktober_2020
Za 19u00 givers (vak 1)
Za 19u00 jin (vak 2)
Zo 14u00 kapoenen (vak 1)
Zo 14u00 woutes (vak 2)
Zo 14u30 woudlopers (vak 1)
Zo 14u30 jogi’s (vak 2)

EINDE
Het einde van de vergadering zal verlopen zoals de start. Beide takken sluiten af met het avondlied
waarna de leden naar huis mogen.
Onze vergaderingen duren telkens drie uur, de onderstaande uren geven weer wanneer de
vergadering zal eindigen.
Za 22u00 givers (vak 1)
Za 22u00 jin (vak 2)
Zo 17u00 kapoenen (vak 1)
Zo 17u00 woutes (vak 2)
Zo 17u30 woudlopers (vak 1)
Zo 17u30 jogi’s (vak 2)

