CORONAMAATREGELEN

VOORWOORD
Beste ouders
Beste KSA’ers
Het afgelopen KSA-jaar is weer voorbij gevlogen. Het was (opnieuw) geen jaar zoals
anders en de ene groep mocht dan ook al meer naar de Sjelter komen dan de andere,
maar toch hebben we er weer allemaal samen het beste van gemaakt. Jullie hebben
massaal koeken gekocht zodat sommigen onder jullie nog een heel schooljaar lang kunnen genieten van onze lekkernijen en ook onze online escape room was een succes!
Ook dit jaar sluiten we het werkjaar af met een hoogtepunt: het kamp. We zijn de
maatregelen van vorig jaar op kamp nog niet echt vergeten en ook dit jaar zullen we
ons nog aan enkele regels moeten houden. Maar zoals we vorig jaar lieten zien, houdt
dit ons plezier zeker niet tegen. Op eindeloos spelen en ravotten staat er gelukkig
geen limiet! En dat zullen we deze zomer nogmaals laten zien door er weer een top
5/7/10-daagse van te maken.
Dit jaar trekken we naar het mooie Averbode, waar we in een gloednieuw gebouw
zullen overnachten! De Pagadders komen van 12 tot 16 juli, de Kabouters en Sloebers
van 10 tot 16 juli en de Tieners, Jimmers, Simmers en Kimmers zullen volharden van 10
tot 20 juli.
De BBQ, die normaal gezien georganiseerd wordt voor de ouders van de Pagadders, Kabouters en Sloebers op de dag dat zij naar huis gaan, zal ook dit jaar helaas niet kunnen
doorgaan. Zie info verderop in het boekje.
Onze leiding heeft alvast heel veel zin om van dit kamp een fantastisch kamp te maken,
jullie ook?
Stevige groetjes
Jullie kampleiding
Warre en Jonas
(bij verdere vragen of onduidelijkheden kunt u ons steeds mailen op kampleiding@
ksa-aalter.be)

CORONAMAATREGELEN
BUBBELS
Naar de beslissing van het Overlegcomité zal ons kamp opnieuw doorgaan in ‘bubbels’.
Een bubbel zal dit jaar bestaan uit maximaal 100 leden (tenzij hier nog een wijziging in
gebeurt). De concrete indeling van de bubbels zal later nog meegedeeld worden.
De scheiding tussen de bubbels zal zeer goed nageleefd worden en overtredingen op
deze regel zijn dan ook uit den boze. Ook met broertjes en zusjes kan er geen fysiek
contact plaatsvinden of materiaal doorgegeven worden, hou hier dus rekening mee.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Als vanzelfsprekend is de regel: wie ziek is mag niet deelnemen. Dit geldt voor ziekte
tot 5 dagen voor het kamp, wij rekenen hiervoor op uw eerlijkheid om zo alle kindjes
ook gezond weer naar huis te kunnen brengen na een leuk kamp.
Van kinderen die zouden behoren tot een risicogroep vragen wij een doktersattest.
Een oplijsting van deze risicogroepen vindt u hier:
https://www.ksa.be/corona-bijlagen

CORONAMAATREGELEN
PRAKTISCHE GEVOLGEN
Op bagagedag werken we met verschillende afhaalmomenten. Wij vragen u om hierbij
een mondmasker te dragen en met zo weinig mogelijk mensen de bagage af te komen
geven. Bij broers en zussen, mag de bagage in 1 keer afgegeven worden, maar moet
duidelijk vermeld worden wat voor welke groep bedoeld is.

NOODPROCEDURE
Bij elke vorm van ziekte zijn wij verplicht om het lid in quarantaine te brengen en
een dokter in te schakelen. Deze maakt dan de beslissing of het lid het kamp moet
verlaten. Ook wanneer er geen duidelijke symptomen zijn van COVID kan het dat we
moeten vragen het lid te komen ophalen op het kampterrein, zorg dus zeker dat de
opgegeven contactpersoon zo veel mogelijk beschikbaar is.
Bij symptomen van COVID vragen we dan om het lid thuis te laten testen en indien uit
deze test blijkt dat het lid besmet is, zal de volledige bubbel naar huis moeten keren,
zich laten testen en in thuisisolatie moeten.
Dit is natuurlijk een noodprocedure en we hopen allemaal dat dit niet zo ver hoeft
te komen. Dus wees veilig en blijf gezond, dan kunnen we er een prachtig kamp van
maken!

PRAKTISCHE INFO
VERTREK
Pagadders
De Pagadders mogen op maandag 12 juli om 12u afgezet worden op ons kampterrein.
Ook hier vragen we aan de ouders om een mondmasker te dragen.
Kabouters tot Kimmers
We spreken af op zaterdag 10 juli om 9u aan de voorkant van het station van Aalter.
Dit uur kan nog wijzigen, dus houd zeker jullie mails en de Facebookpagina in de
gaten!
Kom zoveel mogelijk in uniform (sjaaltje, T-shirt, hemd) zodat we iedereen gemakkelijk
kunnen herkennen. Zorg er ook voor dat je op die dag zo weinig mogelijk bagage bij je
hebt, want we moeten een paar keer overstappen en daarna nog een kleine wandeling doen. Met bagage zou dit een hels karwei worden.
Op het openbaar vervoer dient iedereen van 12 jaar en ouder een mondmasker te
dragen. Bij ons zal iedereen van de Tieners tot de Kim dus een mondmasker moeten
dragen
Ook zeker niet vergeten: je picknick voor ’s middags!
Mogen wij ook vragen dat wanneer u uw kind aan het station komt afzetten, u een
mondmasker draagt en het samenscholingsverbod respecteert, blijf dus niet langer
staan dan nodig.

PRAKTISCHE INFO
TERUGKOMST
Pagadders, Kabouters en Sloebers
Voor de Pagadders, Kabouters en Sloebers eindigt het kamp op 16 juli. Zij dienen
afgehaald te worden op het kampterrein om 11u. Normaal vindt er op die dag altijd
een barbecue plaats voor alle ouders. Aangezien we ook dit jaar een minimum aan
externe personen op ons terrein mogen toelaten, zal deze dus niet kunnen doorgaan.
Het afhalen van de drie jongste groepen zal ook zo kort mogelijk gehouden worden.
Tieners, Jim, Sim en Kim
Voor de Tieners, Jimmers, Simmers en Kimmers eindigt het kamp op dinsdag 20 juli.
Omstreeks 17u zullen we aan het station van Aalter arriveren. Aangezien we momenteel nog geen concrete uren hebben, worden deze zeker nog gecommuniceerd via de
Facebookpagina of mail. Hierbij is het dragen van een mondmasker verplicht, dus geef
zeker genoeg mondmaskers mee!
Ook hierbij vragen wij u een mondmasker te dragen en ons niet in grote groep te
staan opwachten.

PRAKTISCHE INFO
BAGAGE
De bagage die mee moet met de vrachtwagen (alles wat je dus niet wilt meesleuren
op de trein) kan je afgeven op maandag 5 juli in ons lokaal ‘de Sjelter’. Wij vragen u om
een mondmasker te dragen.
Kabouters en Sloebers: 18u-19u
Tieners, Jim, Sim en Kim: 19u-20u
Bagage van broers/zussen mag tegelijk afgegeven worden, waarbij er duidelijk gecommuniceerd wordt wat bij welke groep behoort.
De bagage wordt ook teruggebracht met de vrachtwagen. Je kan deze terug komen
ophalen op woensdag 21 juli in ons lokaal ‘de Sjelter’ tussen 18u en 20u.
De bagage van de Pagadders mag gewoon samen met de kindjes afgezet worden bij
aankomst op het kampterrein.
(Gelieve op deze data te komen, of iemand anders er om te sturen. Indien dit echt niet
mogelijk is, laat dan op voorhand iets weten op kampleiding@ksa-aalter.be).

ADRES
Post kan naar dit adres gestuurd worden:
KSA AALTER
(naam van het kind + groep)
Boonstraat 20
3721 Averbode

TELEFOON
In uiterste nood kan je de kampleiding bereiken op volgende nummers:
Jonas: 		
0477/307510
Warre:
0487/419501

PRAKTISCHE INFO
PRIJS
Pagadders betalen €80 voor het kamp. Kabouters en Sloebers betalen €110 euro voor
het kamp. Tieners, Jim, Sim en Kim betalen €140 voor het kamp. Broers en zussen
betalen €7 minder vanaf de tweede persoon.
Dit bedrag stort je op de rekening van KSA AALTER BE43 7370 3670 0601. Vermeld
duidelijk: naam + voornaam van het kind + de groep
(dit telkens voor elk kind)
Gelieve dit te doen voor 30 juni.

INSCHRIJVING
De leiding belt jullie op voor het kamp, als je zeker weet dat je niet meegaat op kamp
mag je altijd een mailtje sturen. De ingevulde medische fiche geef je af wanneer de
bagage binnengebracht wordt op de Sjelter. Iemand is ingeschreven (en dus verzekerd)
voor het kamp als er betaald is en wij de medische fiche ontvangen hebben.

MEER INFO?
Bel ons gerust:
Voor de Pagadders:
Voor de Kabouters
Voor de Sloebers:		
Voor de Tieners: 		
Voor de Jim: 		
Voor de Sim:		
Voor de Kim: 		

0472/010350 (Mathias Vandepitte)
0475/384369 (Brecht Sucaet)
0495/277638 (Nicolas Blontrock)
0468/184460 (Emma Mynsberghe)
0471/724849 (Haimi Sturtewagen)
0496/710708 (Tuur Vermeire)
0491/489752 (Noor Van der Vennet)

MEDISCHE FICHE
IDENTITEIT

Naam + Voornaam

.................................................................................

Geboortedatum

.................................................................................

Groep

Pagadders - Kabouters - Sloebers - Tieners - Jim Sim - Kim
(schrappen wat niet past)

Adres

.................................................................................
.................................................................................

Telefoon

.................................................................................

Contactpersoon als er in geval van nood

.................................................................................

niemand te bereiken is (naam, adres en

.................................................................................

telefoon)

.................................................................................
.................................................................................

MEDISCHE GEGEVENS
•

Naam en telefoon van de huisarts: ..........................................................................................

•

Bloedgroep en rhesusfactor: ...................................................................................................

•

Vroegere ernstige ziekten of medische ingrepen: .......................................................................
..............................................................................................................................................

Lijdt het kind aan: (aankruisen wat van toepassing is)
ο
ο
ο
ο
ο
ο

suikerziekte
astma
hartkwaal
epilepsie (vallende ziekte)
reuma
huidaandoening

ο
ο
ο
ο
ο

slaapwandelen
allergie voor bepaald eten (#)
allergie voor bepaalde stoffen (ook hooikoorts) (#)
allergie voor bepaalde geneesmiddelen (#)
andere... (#)

(#) zo ja: welke: ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Dient hiervoor een bepaalde behandeling te worden toegepast?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Indien nodig: contacteer de leiding en vertel hen wat er in noodsituaties moet
gebeuren, of schrijf het op bij “andere inlichtingen”.

MEDISCHE FICHE
Werd het kind gevaccineerd tegen klem (tetanus)?			
Ja/Nee
Zo ja: in welk jaar? ..............
Kreeg het kind reeds serum tegen klem (tetanus)?			
Ja/Nee
Zo ja: in welk jaar? ..............
Is het kind incontinent (bedwateren)?			

Ja/Nee

Is het kind vlug moe?			

Ja/Nee

Kan het kind deelnemen aan sport en spel afgestemd		
op zijn/haar leeftijd?

Ja/Nee

Mag het kind zwemmen?			

Ja/Nee

Is het kind vegetariër?			

Ja/Nee

Behoort de deelnemer tot een risicogroep of is er sprake van
een chronische aandoening? 						

Ja/Nee

Indien JA, is er toestemming van de arts en/of ouder om deel te nemen?

Ja/Nee

(Je kan informatie vinden over wie tot de risicogroepen behoort via www.ksa.be/corona-kampen.)

Moet het kind geneesmiddelen nemen?			
Ja/Nee
Zo ja: welke, wanneer en hoeveel?
...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Indien uw kind geneesmiddelen moet nemen, mogen deze altijd op voorhand aan de
leiding gegeven worden.
Ik geef als ouder/voogd mijn toestemming om wanneer er snelle reactie nodig is
□
rechtstreeks contact op te nemen met de huisarts van mijn kind
□
mijn kind 1 dosis paracetamol toe te dienen in geval van pijn of koorts
Andere inlichtingen:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................
Door deze medische fiche in te vullen (en te ondertekenen) erken je als ouder/voogd ook jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat
COVID-19 geen kansen krijgt deze zomer. Je respecteert de deelnamevoorwaarden, de afspraken rond bubbels en het niet mixen van bubbels, de
afspraken wanneer een kind ziek wordt tijdens het kamp…
Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en geeft de uitdrukkelijke toestemming met de verwerking ervan. Meer
info over ons privacybeleid vindt u in onze privacyverklaring op www.ksa.be/privacy.

Datum:
Handtekening:

BAGAGELIJST
SLAPEN
□
□
□
□
□
□

Luchtmatras (+ eventueel pomp)
Slaapzak (degelijk en warm)
Eventueel kussen met kussensloop
Pyjama/Slaapkleed
Knuffelbeest
Plastiek matrasbescherer voor kinderen met bedwaterproblemen

Gelieve GEEN veldbed mee te brengen. Deze zijn onhandig en nemen te veel plaats in.

WASSEN
□
□
□

□
□

Handdoeken (beter één te veel dan één te weinig)
Washandje
Toiletzak met:
ο Zeep/douchegel (laatste kan wel gemakkelijk uitlopen)
ο Kam/borstel
ο Tandenborstel en tandpasta
ο Spoelbeker
ο Shampoo
ο Eventueel: oorstaafjes, deodorant, scheergerief, lekker geurtje
Muggenmelk
Zonnecrème

KLEDIJ
□
□
□
□
□
□
□

Uniform: hemd/sjaaltje/T-shirt
Kledij die tegen een stootje kan en vuil mag worden
Warme truien
Regenjas!!
Pet
Voldoende ondergoed
Kousen (zeer enkele extra paren meenemen!)

SCHOENEN
□
□
□

Laarzen
Sportschoenen
Stevige stapschoenen (belangrijk voor bv. dagtocht en tweedaagse)

BAGAGELIJST
ETEN (Vergeet deze dingen zeker niet!)
□
□
□
□
□

Mes, vork, soeplepel, koffielepel
2 drinkbekers
1 plat bord en 1 diep bord
3 keukenhanddoeken
1 soort toespijs (pot choco, confituur, speculoospasta, smeerkaas...)

Belangrijk:
Schrijf overal je naam op en zorg ervoor dat je geen breekbare spullen meegeeft!

ZWEMMEN
□
□
□

Zwempak (geen losse zwemshort want die is in de meeste zwembaden verboden)
Badhanddoek
Eventueel: badmuts

ALLERLEI
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Voldoende mondmaskers (voor tieners, jim, sim en kim)
Klein rugzakje (voor kortere tochten, zwemmen...)
Degelijke trekzak om op tweedaagse te gaan
Zakdoeken
Drinkbus voor op tocht (min. 1,5l)
Zaklamp
Linnenzak voor vuile kleren
Enkele wasknijpers met je naam er op
Briefpapier, omslagen, postzegels, adresboekje
Schrijfgerief
Eventueel medicijnen (vermelden op medische fiche)
Gezelschapsspel, kaarten, boek of strip (geen computerspelletjes)
Identiteitskaart/isi+ kaart
Zakgeld: wordt bepaald door je ouders, maar je hebt er niet veel nodig

DIT HEB JE NIET NODIG EN LAAT JE DUS THUIS
□
□
□
□

Dure spullen zoals juwelen, radio’s, computerspelletjes...
Messen, laserlichtjes...
Grote hoeveelheden snoep en drank
Veldbed

BAGAGELIJST
OPMERKINGEN
□
□
□
□
□

Probeer zoveel mogelijk spullen te merken met je naam
Steek de bagage in stevige zakken die niet kunnen scheuren
Geef geen breekbare voorwerpen mee
Een goeie tip voor droge kleren is alles eerst verpakken in een plastiekzak en pas
dan in de reiszak
Vergeet vooral je goede humeur niet!

WAT IS GOED?
TREKRUGZAK VOOR LANGERE TOCHTEN

Een goede trekrugzak steunt op je heupen, niet op je schouders! Zorg er voor dat je
trekrugzak dikke schouderriemen en heupriemen heeft die je kunt verstellen naar je
eigen maat.

RUGZAK VOOR DAGTOCHT

Een kleine stevige rugzak is hiervoor voldoende.

WAT IS GOED?
REGENJAS EN STAPSCHOENEN

Zorg er voor dat beiden waterdicht zijn! (Vochtafstotend is zeker niet genoeg.)

ZONNEBESCHERMING

Wij voorzien alvast 10 dagen stralende zon en temperaturen tussen de 25°C en de 30°C,
dus vergeet zeker je zonnecrème en hoofddeksel niet.

VELDBEDDEN

Lieve ouders, Kimmers, Simmers, Jimmers en Tieners. Mogen wij jullie vriendelijk vragen om geen veldbedden mee te nemen op kamp? Deze bedden nemen te veel plaats
in in onze tenten.

TOESPIJZEN

Mogen wij iedereen vragen iets van toespijs mee te brengen op kamp. Een pot choco,
een pak speculoos of iets dergelijks mag je meebrengen. Op de bagagedag kan je deze
dan afgeven aan ons.

AFTELKALENDER
21 JUNI
23 JUNI
25 JUNI

22 JUNI
24 JUNI

27 JUNI
26 JUNI

10 JULI
OP KAMP!

29 JUNI

28 JUNI

30 JUNI

9 JULI

1 JULI

2 JULI

8 JULI
4 JULI
6 JULI

3 JULI

7 JULI

5 JULI
BAGAGEDAG

SPELLETJE

