Apeldoorn, 21 juni 2021
Betreft: Derde brief Groepszomerkamp 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Over ongeveer een maand is het al tijd voor de leukste week van het jaar: het zomerkamp! Op 17 juli reizen we met
onze hele groep af naar het prachtige Scoutcentrum Rotterdam te Capelle aan den IJssel. Aan de hand van
onderstaande onderwerpen willen we u verdere informatie geven over het groepszomerkamp.
Kampprotocol
Het zomerkamp zal conform het kampprotocol zijn, dat Scouting Nederland heeft opgesteld in samenwerking met
andere jeugdorganisaties. Deze is te vinden op www.samenopkamp.nl. Het kampprotocol is erg te vergelijken met
het kampprotocol van vorig jaar. In de kern houdt het in dat onze hele groep samen één grote kampbubbel vormt.
Binnen deze bubbel hoeft iedereen jonger dan 18 jaar onderling geen afstand te houden. Boven de 18 jaar houdt
iedereen afstand onderling en net zoals bij de opkomsten houdt de leiding bij de speleenheden van scouts en ouder
afstand van de kinderen. Met onze bubbel houden wij bovendien afstand van anderen. Denk bijvoorbeeld aan het
houden van afstand van kampbubbels van andere scoutinggroepen op terrein van het Scoutcentrum (bubble
distancing), maar ook van andere mensen die we tegenkomen als we het terrein af gaan. Verder geldt dat iedereen
die niet aan de gezondheidscheck van het RIVM voldoet, helaas niet mee mag op kamp. Daarbij geldt ook dat als
iemand klachten krijgt tijdens het kamp, hij/zij helaas naar huis zal moeten gaan.
Aankomst en vertrek
Een van de directe gevolgen van de bubble distancing tussen de kampbubbels is dat de aankomst en het vertrek op
het terrein in tijdsblokken is onderverdeeld zodat alle groepen verspreid arriveren en vertrekken. Zodoende hebben
wij een tijdsblok gekregen waarop wij het parkeerterrein van het Scoutcentrum mogen betreden. Omstandigheid doet
zich echter voor dat wij met zo’n mooie, maar grote groep aan moeten komen in dat tijdsblok, dat de grootte van het
parkeerterrein zich daar niet voor laat lenen. Vandaar dat wij ervoor hebben moeten kiezen om ook gebruik te
maken van aankomst op enkele parkeerterreinen in de omgeving van het Scoutcentrum.
Vanaf de parkeerterreinen in de buurt zullen de kinderen samen met de leiding op de fiets naar het kampterrein
gaan. De bagage zal vanaf daar door ons vervoerd worden.
De aankomst bij het Scoutcentrum zal in de vorm van een Kiss & Ride zijn. U kunt niet mee uw kind wegbrengen
naar binnen. Op de parkeerplaats zullen de kinderen opgevangen worden door de leiding, die ook zullen helpen met
de bagage.

Aankomst
Tijdstip
Bevers
Zaterdag 17 juli
15:30
15:00Welpen Zaterdag 17 juli
15:30
15:00Scouts
Zaterdag 17 juli
15:30
Explorers Vrijdag 16 juli
20:00
Stam
Zaterdag 17 juli
12:15

Locatie
Scoutcentrum Rotterdam

Navigatie adres
's-Gravenweg 101, 2902 LE Capelle aan den IJssel

McDonalds Capelle a/d IJssel
Leger des Heils de (Nieuwe)
Brug
Scouting Marsua
Scoutcentrum Rotterdam

Rhijnspoor 299, 2901 LB Capelle aan den IJssel
Abram van Rijckevorselplein 48b, 3065 SM
Rotterdam
Floraweg 16, 3608 BW Maarssen
's-Gravenweg 101, 2902 LE Capelle aan den IJssel

Let op: heeft u kinderen bij de bevers én een andere speleenheid? Dan kunt u uw kinderen bij het Scoutcentrum
afzetten. Meld dit wel bij de leiding van de andere speleenheid, zodat zij weten dat ze niet op uw kind hoeven te
wachten op de andere parkeerplaats. We verzoeken u wel nadrukkelijk om daar niet eerder dan 15:30 aan te
komen.
Heeft u kinderen bij de welpen én scouts? Dan kunt u tussen 15:00 uur en 15:30 uur uw kinderen bij beide locaties
afzetten.

Ook bij het vertrek zullen we gebruik maken van verschillende verzamellocaties.

Bevers
Welpen
Scouts

Vertrek
Tijdstip
Dinsdag 20 juli
15:00
Donderdag 22
juli
19:00
Zaterdag 24 juli
10:00

Explorers Zaterdag 24 juli
Stam
Zaterdag 24 juli

Locatie
Scoutcentrum Rotterdam

McDonalds Capelle a/d IJssel
McDonalds Capelle a/d IJssel
Info volgt vanuit de
NTB begeleiding
10:00 Scoutcentrum Rotterdam

Navigatie adres
's-Gravenweg 101, 2902 LE Capelle aan den IJssel
Rhijnspoor 299, 2901 LB Capelle aan den IJssel
Rhijnspoor 299, 2901 LB Capelle aan den IJssel
NTB
s-Gravenweg 101, 2902 LE Capelle aan den IJssel

Kampboekje
Ieder kind krijgt een kampboekje. Hierin staat allemaal informatie over het kampterrein, de kampregels, het thema
van de speleenheid van uw kind, etc. Ook is in het kampboekje een bagagelijst te vinden. Het kampboekje zal ook
beschikbaar zijn op de website, op de pagina van de speleenheid van uw kind. Lees het kampboekje goed door en
geef hem mee aan uw kind tijdens het groepszomerkamp.
Vervoer fietsen
Bij de inschrijving voor het zomerkamp heeft u kunnen aangeven of u in de mogelijkheid bent om 1 of meerdere
fietsen te vervoeren. Wij zullen als leiding binnenkort contact opnemen om de aantallen te bevestigen, en om
vervolgens een indeling te maken.
Carpoolen
Het staat u uiteraard vrij om de heen- en/of terugreis te carpoolen, het is tenslotte een lange rit. Denk er daarbij wel
aan dat de huidige regels het gebruik van een mondkapje voorschrijven bij een leeftijd van 13 jaar en ouder, zodra er
sprake is van meerdere huishoudens in een auto.

Mocht u nog vragen hebben over het zomerkamp, neem dan vooral even contact op met de leiding.
Wij zijn al aan het aftellen. Doet u mee?
Met vriendelijke groet,
De leiding van de Gaaientroep en de groepszomerkampcommissie.
Gaaientroep@sw3lbp.nl
Groepszomerkamp@sw3lbp.nl

