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Betreft : inschrijving Sportivalkamp
Beste sportivaller en ouders,
Onze samenleving evolueert naar een ‘ bijna normale ‘ toestand, maar desalniettemin moeten wij als organisatie
toch een aantal coronamaatregelen ten harte nemen.

We vragen met aandrang onderstaande richtlijnen en aanbevelingen te lezen!!!
Aanmelden
Gelieve u aan te melden met een mondmasker.
Respecteer anderhalve meter afstand indien u in de rij staat om uw kind in te schrijven.
Aan de inschrijvingstafel zal de bubbel waartoe uw kind behoort worden meegedeeld.
Administratie voor de ouders!
Het is van groot belang dat de medische fiche ingevuld wordt meegebracht en afgegeven.
Homepagina / downloads.
Per kind 1 fiche invullen.
Betaling
-

Indien u nog moet betalen, gelieve het exacte bedrag in een open enveloppe mee te brengen
aub.

-

Indien uw kind zich niet goed voelt of verkouden is, vragen wij met aandrang uw kind niet naar het
kamp te sturen.

Ziekte

Drankbeker
Iedere kleuter en lager schoolkind brengt een genaamtekende drinkfles met schroefdop mee.
De monitoren zullen de drinkfles opnieuw vullen met drinkbaar water.
Schilderjas
-

We vragen dat de kleuters en de kinderen die crea volgen hun eigen schildersjasje meebrengen.

Bescherming tegen de zon.
We vragen u om uw kind de maandagmorgen reeds voor de eerste maal in te wrijven met een
zonneprotector!
Gelieve ook een petje of een hoed mee te geen met uw kleuter.

Tussendoortje
Het is aan te raden om ;
Geef een tienuurtje mee met je kind!
Geef een drieuurtje mee met je kind!
Omwille van de coronarichtlijnen geeft Sportival vzw geen tussendoortjes !

Warme maaltijd
De warme maaltijd blijft behouden. Wel onder strikte voorwaarden en preventieve hygiënische
maatregelen. U kunt de menu reeds raadplegen op de website.
Opvang
-

Sportival organiseert ochtend en avondopvang per bubbel.
Op vrijdagavond is er geen opvang. Het kamp eindigt om 16.00.

Slothow – kom en kijk moment legokampers
Er is geen slotshow op vrijdag en er is geen kom- en kijkmoment voor de legokampers.
Op vrijdag eindigt het kamp om 16.00!!

Facebook
-

Foto’s en video’s van activiteiten worden, met respect voor de GDPR wetgeving, op de fb pagina
van de kampplaats gepost.

Noodprocedure!
Indien uw kind zich ziek voelt in welke hoedanigheid ook, wordt het in quarantaine geplaatst en
worden de ouders onmiddellijk gecontacteerd om het kind op te halen.
Er wordt gevraagd aan de ouders om het kind te laten testen en het resultaat mee te delen.

Vrijdag
-

Er is geen slotshow én geen opvang. Het kamp eindigt om 16.00

Sportivalbar
Er is dit jaar geen sportivalbar om 16.00

Uurregeling
07.45
09.30
11.30
12.20
13.30
16.00
17.30

: gratis opvang
: verwelkoming en start voormiddagprogramma
: middagmaal kleuters
: middagmaal lagere schoolkinderen en tieners
: start namiddagprogramma
: Einde activiteiten.
: Einde opvang (op vrijdag geen opvang!!)

Kledij?
-

kledij en specifieke kledij aangepast aan je sportkeuze.
Stevige sportschoenen. Geen sandalen of open schoenen!
Schilderjasje voor kleuters en lagere schoolkinderen.

Met Sportieve groeten
Het Sportivalteam

