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Infobrief coronaproof sportkampen

Beste ouders,
Jullie hebben jullie kind ingeschreven voor een sportieve vakantie. Wij willen er voor zorgen dat
jullie sportieveling in een veilige en verantwoorde omgeving kan genieten van deze zinvolle
vrijetijdsbesteding.
Daarom willen we vooraf een aantal duidelijke afspraken maken die gelden voor alle
sportcentra!
- Breng geen kinderen met ziektesymptomen naar het sportkamp!
- De kinderen worden door één ouder/begeleider met mondmasker naar de sportlocatie
gebracht.
- Ter plaatse dienen de richtlijnen gevolgd te worden. Jullie zullen ontvangen worden aan
het onthaal door een monitor met mondmasker die jullie verder wegwijs zal maken.
- ‘Social distancing’ en ontsmetten van de handen zijn steeds aan de orde.
- Door middel van pijlen en infoborden zal de looproute aangegeven worden. Er is steeds
‘éénrichtingsverkeer’ en deuren zullen open staan.
- Wanneer de kinderen zijn afgeleverd wordt verzocht onmiddellijk de sportlocatie te
verlaten via de aangeduide uitgang, tenzij anders wordt afgesproken (zie Sinbad).
- De kinderen worden toegewezen aan een bubbel die gedurende gans de week de vaste
groep blijft.
- Per bubbel worden ook één of meerdere vaste kleedkamers toegekend, worden vaste
terreinen voorzien en wordt zoveel mogelijk met eigen materiaalpakketten gewerkt.
- Per bubbel wordt ontsmettingsgel voor de handen, ontsmettingsspray voor het
materiaal voorzien en een EHBO-koffer.
- De lunchpauze gaat afhankelijk van het centrum, per bubbel in de kleedkamer of in de
cafetaria door.
- Tijdens elke pauze en bij aanvang van elke activiteit worden de handen ontsmet.
- In elk centrum wordt per bubbel apart sanitair toegewezen.
- Indien de omstandigheden het toelaten wordt zoveel mogelijk buiten gesport.
- Afhalen direct na het sportkamp gebeurt buiten voor het sportcentrum. De kinderen
worden door de monitoren tot daar begeleid.
- Afhalen in de naopvang gebeurt op dezelfde manier en op dezelfde locatie als bij de
vooropvang.
- Er worden op het einde van een sportkamp geen toonmomenten gepland.
- Wanneer tijdens het sportkamp ziektesymptomen worden geconstateerd, wordt het kind
in een quarantaineruimte opgevangen door de centrumverantwoordelijke met
mondmasker. De ouders worden verwittigd en de nodige maatregelen worden getroffen.

Bijkomende informatie
Sporthal De Witte Molen
-

-

-

Wie een kleuter brengt, komt binnen via de hoofdingang en verlaat het sportcentrum via
de nooduitgang achteraan links in de grote zaal. Let wel op: de parking via de
Magnolialaan zal niet gebruikt kunnen worden wegens werkzaamheden.
Wie een 6- tot 12-jarige brengt, neemt de aangeduide ingang via hal 2 en verlaat de
sporthal via de nooduitgang die rechtstreeks uitgeeft op de Azalealaan.
Wie zowel kleuter als 6- tot 12-jarige brengt, neemt de hoofdingang en verlaat het
sportcentrum via de nooduitgang achteraan links in de grote zaal.
Pauzes en lunch gaan door in de kleedkamers. Drankjes worden voorzien.
Kleuters kunnen om 15.30 u binnen afgehaald worden op hun terrein.
Voor het afhalen van de plus 6-jarigen om 15u30 wacht iedereen op het grasveld voor
de sporthal en komen de groepen per bubbel naar buiten. Er zullen per bubbel aparte
zones voorzien worden.
Wie zijn kind in de naopvang komt afhalen, volgt dezelfde route als bij het brengen.

Sinbad
-

-

De ingang voor de kleuters bevindt zich links van de draaideur/hoofdingang en deze
voor de 6- tot 12-jarigen rechts van de draaideur/hoofdingang.
Na het aanmelden en ontsmetten van de handen worden de kleuters onmiddellijk met
hun ouder/begeleider naar de tribune geleid. Daar kleden zij zich om (zowel voor als na
de zwemactiviteit) samen met hun ouder/begeleider op een aangebracht kruisje op de
grond. De 6-tot 12-jarigen komen zonder ouder/begeleider binnen en worden door hun
monitor begeleid naar de kleedkamers.
Afhalen van de 6- tot 12-jarigen gebeurt buiten voor de hoofdingang van Sinbad. De
kinderen worden door de monitoren tot daar begeleid.

