
BELANGRIJK!! 
Beste ouders, 
  
Zoals jullie waarschijnlijk al hebben opgevangen zijn de regels voor de 12- tot 18-jarige aangepast wat 
betreft hun buitenschoolse activiteiten. Wij zijn heel blij om dit te horen en schieten daarmee ook 
direct in actie! 
 
!! We beginnen deze zondag (7 februari) met de scouts !!  
 
Hoe wordt dit allemaal georganiseerd: 
 

- De jongste takken (Kapoenen, kabouters, welpen) en oudste takken (Jong-Gidsen, Jong-
verkenners, Verkenners en Gidsen) zullen terug opgesplitst worden in voor- en namiddag (elke 
maand afwisselend), Beginnende deze zondag (!!) met de jongste takken in de voormiddag 
(van 10 tot 1) en de oudste takken in de namiddag (van 2 tot 5) 
 

- De kinderen zullen elke vergadering in groepjes van 10 zitten en blijven ook heel de 
vergadering in dezelfde groep. Voor de krokusvakantie zal dit iets anders zijn want dan mogen 
de groepjes voor de jongste takken vergroten tot 25 kinderen. 
 

- De vergaderingen zijn buiten dus kleed uw kind extra warm aan! 
 

- Blijf bij uw kind tot zijn/haar naam wordt afgeroepen en hij/zij naar hun groepje kunnen 
gaan. Dit alles heeft namelijk geen zin als de kinderen voor de vergadering allemaal gaan 
mengen en dan pas naar hun groepje gaan, dan zijn de bubbels doorbroken.  
 

- Het wordt sterk aangeraden aan ouders en kinderen om max. 1 aanbod per week te 
kiezen. Dus niet en hockey en tekenles en scouts, maar of hockey of tekenles of scouts per 
week. 
 

Om alles vlot te laten verlopen wordt er uitdrukkelijk van jullie verwacht om via onze scoutskalender 
aan te duiden of uw kind aanwezig zal zijn op de vergadering. Neem hier AUB kort de tijd voor want 
zonder aanwezigheidslijst is een vergadering zeer moeilijk te regelen. De deadline hiervoor is telkens 
vrijdagavond. Zo hebben wij nog genoeg tijd om de groepjes voor de vergadering te maken. Zonder 
aanmelding zullen wij uw kind terug naar huis moeten sturen.  
 
Hoe werkt de kalender?  

1. Ga naar onze site 
2. Klik in de menu op “kalender” (rechtsboven) 
3. Hierin zullen jullie zien dat de vergadering voor februari per tak staan ingepland 
4. Klik op de vergadering van de tak van uw kind 
5. Er zal een pop-up komen waar u rechtsboven op aanmelden kan klikken 
6. Klik op aanmelden en vul hierbij, zoals aangegeven, naam en e-mailadres in 
7. Ziezo, uw kind is ingeschreven! 

 
De maandschorsen komen er nog aan. 
 
Aarzel zeker niet om vragen te stellen! 
 
Ne stevige linker(elleboog), 
De groepsleiding, groepscomité en leiding 
 


