Programmaboekje KSA Aalter
September-december
Werkjaar 2020-2021
Vu: Charlotte en Elke

CORONAMAATREGELEN

BUBBELS
Naar beslissing van de Veiligheidsraad zal ons werkjaar net zoals het kamp doorgaan in ‘bubbels’. Praktisch
betekent dit dat we leden en leiding verdelen in groepen van 50 personen die niet dicht met elkaar in contact zullen staan gedurende de activiteiten. Indien een bepaalde leeftijdsgroep de drempel van 50 personen
per bubbel bereikt zal deze groep in twee gesplitst worden.
De scheiding tussen deze bubbels zal streng nageleefd worden en we dulden geen overtreding hiervan. Ook
met broertjes en zusjes in een andere bubbel kan er geen fysiek contact plaatsvinden of materiaal doorgegeven worden. Hou hier dus rekening mee van zodra u uw kind afzet aan ons terrein.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Als vanzelfsprekend is de regel: wie ziek is mag niet deelnemen. Dit geldt voor ziekte tot 3 dagen voor de
aanvang van de activiteit, wij rekenen hiervoor op uw eerlijkheid om zo alle leden elke week gezond weer
naar huis te kunnen laten vertrekken.
Van kinderen die zouden behoren tot een risicogroep dienen wij toestemming van een ouder of huisarts te
hebben alvorens deelgenomen kan worden aan de activiteiten.

KLEURCODES
Gedurende het volledige werkjaar wordt gewerkt met kleurcodes zoals in het onderwijs. Momenteel gaat
onze werking van start in code geel. Meer info over wat deze kleurcodes inhouden vindt u via https://www.
ksa.be/corona-start-werkjaar

HYGIËNE
Net zoals op kamp zullen wij dit jaar extra strikt zijn op hygiëne. Concreet zal gevraagd worden aan de leden
om hun handen te wassen alvorens ze ons terrein betreden. Voor de pauze van de pagadders, kabouters en
sloebers herhalen we dit ritueel.
Het toiletbezoek zal steeds gebeuren onder toezicht van een leiding zodat we ten allen tijde kunnen voorkomen dat bubbels met elkaar in contact komen. Daarnaast zal ook hier extra aandacht aan hygiëne besteed
worden.

MEDISCHE FICHES
Wanneer code oranje of rood zich voordoet dienen wij van elke aanwezige te beschikken over een medische
fiche. Om praktische redenen vragen wij u voor elk kind deze fiche reeds in te vullen. De betreffende medische fiche zal zowel achteraan in het boekje als in bijlage per mail ter beschikking zijn.

PRAKTISCHE INFO
START ACTIVITEIT – 14U
Om samenscholing en contact met externen te vermijden laten wij geen ouders toe op ons terrein. Concreet
wil dit zeggen dat u bij het afzetten van uw kind de volgende richtlijnen in acht dient te nemen:
-

Alvorens u verder leest neemt u best het plannetje onderaan deze pagina door ter illustratie.
Wij zouden willen vragen aan alle tieners, jimmers, simmers, kimmers en ouders die richting het ter
rein naderen om een mondmasker te dragen.
Geen enkele ouder zal voorbij de rode lijn (vlak na de oprit van de tennis) mogen wandelen.
Aan leden die met de fiets komen wordt gevraagd om vanaf de rode lijn met de fiets aan de hand naar
het juiste vak te wandelen.
Voorbij de rode lijn worden vakken per groep ingericht waar de leden bij hun leiding verzamelen.
Tijdens het toekomen van de leden zal de leiding uw kind meenemen op het terrein waar ze kunnen
aansluiten bij de rest van hun bubbels. Leden die met de fiets naar de KSA komen zullen dan de kans
krijgen hun fiets in de fietsenstalling te plaatsen. Indien u nog niet onmiddellijk afscheid wilt nemen
van uw zoon/dochter kan u via de parking van het skatepark nog even toekijken hoe uw kind het stelt.

EINDE ACTIVITEIT – 17U
Ook bij het einde van de activiteiten vragen wij om de rode lijn niet voorbij te wandelen. Bij het ophalen van
uw kind dienen volgende richtlijnen in acht genomen te worden:
-

Wij zouden opnieuw willen vragen aan alle tieners, jimmers, simmers, kimmers en ouders die zich in
de nabijheid van ons terrein begeven om een mondmasker te dragen.
Op het einde van de activiteit zal de leiding per groep met hun leden opnieuw verzamelen in de vak
ken langs de Sportlaan.
Aan de rode lijn zal een leiding staan. Gelieve de naam en groep van uw kind(eren) door te geven aan
deze leiding waarna uw kind richting de rode lijn gebracht zal worden.

PARKEERGELEGENHEID
Aangezien externen de rode lijn niet voorbij zullen mogen wandelen vragen wij u te parkeren op de parking
naast het voetbalveld. Gelieve de op dat moment geldende samenlevingsnormen te respecteren en samenscholingen ten allen tijde te vermijden bij het afzetten of ophalen van uw kind(eren).

INSCHRIJVINGSSTAND
Bent u nieuw of wilt u uw kind nog inschrijven? Gelieve u te melden aan de inschrijfstand vlak voor de rode
lijn. Daar zullen pc’s ter beschikking gesteld worden waar u de gegevens van uw kind kan achterlaten (zoals
andere jaren het geval is).

WINKELTJE
Om samenscholing voor ons winkeltje te vermijden zullen enkel onze KSA-hemden, truien en t-shirts te koop
zijn in onze winkel. Gelieve steeds contactloos te betalen. Om veiligheidsredenen zullen deze items niet gepast kunnen worden. Heeft u de verkeerde maat gekocht? Geen nood, u kan de trui, hemd of t-shirt de week
erop gratis inwisselen voor een andere maat. Aangekochte artikelen worden niet terugbetaald.
Andere gadgets en schildjes zijn enkel te koop via onze site. Dit jaar nemen wij geen cash aan.
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BABYSITTERS

Heel wat leiding is bereid om op jullie kleine spruit(en) te passen, ook buiten de KSA uren.
Jonas Vandepitte

0477307510

Haimi Sturtewagen

0471724849

Ella Devos

0489560570

Ella Neirick

0489267499

Warre Quintyn

0487419501

Marthe De Grave

0486853216

Wij zijn niet beschikbaar op zaterdag.

KSA AALTER PRESENTEERT

KSA
DIABAR
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020
OP DE SJELTER SPORTLAAN 87
DEUREN OPEN 19U30
START DIAVOORSTELLING 20U
(

)
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GEZELLIGE ZOMERBAR VOOR IEDEREEN

!

ONDER VOORBEHOUD VAN HET WEER
INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK VIA WWW KSA AALTER BE
.

-

.

DE SINT KOMT NAAR DE KSA!
Wanneer? 5 december
Waar? De sjelter

PAGADDERS
26 september
NACHTWACHT IS BANG IN HET
DONKER VERGADERING

3 oktober

10 oktober

VINCE EN CARO
GAAN OP DATE
VERGADERING

SNEEUWWITJE
LUST GEEN APPELS
VERGADERING

17 oktober
VRIENDJESDAG!
BRENG AL JE
VRIENDJES EN

24 oktober

VRIENDINNETJES
MEE NAAR DE KSA!

DE TOVERDRANK
VAN GROTE
SMURF IS MISKUKT
VERGADERING

31 oktober
HALLOWEEN VERGADERING
KOM VERKLEED IN JE FAVORIETE HALLOWEEN OUTFIT!

PAGADDERS
7 november
RYDER EN CHASE KOMEN DE KSA REDDEN
VERGADERING

14 november

21 november

BAKUGAN

EEN EENHOORN

VERGADERING

ZONDER HOORN
IS TOCH
EIGENLIJK EEN
PAARD

28 november

VERGADERING

NEMO IS
TERECHT
VERGADERING

5 december
SINTERKLAAS
VERGADERING
BRENG JE ALLERMOOISTE
TEKENING MEE VOOR DE SINT!

Alle activiteiten gaan door van 14u - 17u op de
Sjelter, tenzij anders vermeld!

Anton, Bert, Mathias, Daphne & Anneleen

De kabouterse
zoo
26 september:
De olifant heeft een splinter
vergadering
3 oktober:
Het varken zwemt in de zee
vergadering

10 oktober:
De koe zet de boer in de wei
vergadering

17 oktober:
De kat drinkt soep
vergadering
24 oktober:
De krokodil is zijn tandenborstel kwijt
vergadering

31 oktober
De spin zijn web is te klein
vergadering
7 november:
De vlieg gaat op wandeltocht
vergadering
14 november:
De muis koopt een huis
vergadering
21 november:
De kangoeroe kan niet meer
springen vergadering
28 november:
De zebra zonder strepen
vergadering
5 december:
het paard van sinterklaas is
verdwenen vergadering

Alle activiteiten gaan door van 14 tot 17 op de sjelter. Tenzij
anders vermeld in het boekje.
Groetjes de kabouterleiding
Ferre, Sien, Cas, René, Elke, Chanel, Charlotte en Brecht

26/09

startdag!

10/10
Stelling van
Pythagoras
vergadering

3/10
verliefd-op-dejuf-fysicaactiviteit

17/10
Einstein had maar
één steen
vergadering

Wat(t)?!

24/10

vergadering

31/10

De Big Bang
vergadering

7/11

Evolutie
vergadering

21/11
De Merkwaardige
Productvergadering

14/11

E=mC^2
activiteit

28/11
De Schrödinger
vergadering

alle activiteiten zijn van

14u -17u, tenzij anders vermeld
groetjes van Ella Anna Haimi Jonas Xander en Jarne

De SIM
Startdag

Siphon
vergadering

Sneukelen
vergadering

Simp
vergadering

Snil
vergadering

Schurft
vergadering

Schuren
vergadering

Spuw
vergadering

Sjot
vergadering

Snol
vergadering

Sinterklaas
vergadering

14u
u-17u
u
op
op de
de Sjelter
Sjelter, tenzij
tenzij anders
anders vermeld
vermeld.
Stevige
Stevige groet
groet van
van uw
uw sim
sim-leiding
leiding!

Alle
Alle activiteiten
activiteiten gaan
gaan door
door van
van

,

,

,

,

Eline
Eline Zinke
Zinke Karsten
Karsten Eline
Eline Willem
Willem en
en
Tuur
Tuur

26/09
STARTDAG

03/10
K TO THE IM - vergadering

10/10
THE REAL KIM SHADY - vergadering

17/10
KIMAGINE DRAGONS - vergadering

24/10
KIMP BIZKIT - vergadering

31/10
JUSTIN KIMBERLAKE - vergadering

07/11
KIM SOUTAER - vergadering

14/11
KIMALICIOUS - vergadering

21/11
CALIFORNIA KIM BED- vergadering

28/11
I KIMMED A GIRL - vergadering

05/12
SINTERKLAAS - vergadering

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 suikerziekte
ο slaapwandelen
ο astma
ο allergie voor bepaald eten (#)
ο hartkwaal
ο allergie voor bepaalde stoffen (ook hooikoorts) (#)
ο epilepsie (vallende ziekte)
ο allergie voor bepaalde geneesmiddelen (#)
ο reuma
ο andere... (#)
ο huidaandoening
(#) 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?

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

Ja/Nee

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

Ja/Nee

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.
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. Je respecteert de deelnamevoorwaarden, de afspraken rond bubbels en het niet mixen van bubbels, de afspraken wanneer een kind ziek wordt…
Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevelledig 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:

