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Verloop brengen en halen van kinderen 

 

1. Brengen 

 

 Cursisten / kinderen komen ‘s morgens toe via de gewone toegangspoort. Ouders komen niet mee binnen en bewaren 1,5m afstand  

 Er wordt afscheid genomen ter hoogte van de groene bollen. Het toegangspad= gele lijn is veilig voor de kinderen 

 Ouders respecteren de 1,5m afstand t.o.v. anderen en dragen bij voorkeur een mondmasker 

 Kinderen worden naar de groene bol gebracht door 1 persoon 

 

2. Ophalen 

 

 Cursisten / kinderen worden opgehaald ter hoogte van de leveranciersingang 

 Ouders komen niet in contact met de andere kinderen en andere ouders = 1,5 meter afstand en bij  voorkeur draagt men een mondmasker. 

 Ouders stellen zich buiten op langs de leveranciersingang – rode lijn.  Hier komt een zone waar de ouders kunnen wachten en wanneer hun kind klaar is kan deze 

naar buiten via de leverancierspoort onder begeleiding van de lesgever(s). 

 Kinderen worden opgehaald door 1 persoon 

 

3. Algemene voorschriften tijdens de kampen (Minsterieel besluit 05/06/2020 – Artikel. 4 + 7) 

 

 Handhygiëne – regelmatig wassen van de handen – zeker na toiletgebruik + voor en na het eten 

 Bij symptomen van COVID-19 of bij een familielid onmiddellijk VVW Zutendaal verwittigen (Bert Nijs 0471/125108) – Wie ziek is blijft thuis 

 Antibacteriële gel is aanwezig aan de in- en uitgangen 

 Zoveel mogelijk de activiteiten buiten doen = ook de lunch op het terras nuttigen indien het weer het toelaat 

 Bij cursussen waar mogelijk krijgt een cursist vanaf dag 1 een plank of bootje toegekend. Hij gebruikt deze dan de hele week. Indien dit niet het geval 

is worden de materialen ontsmet na gebruik 

 Pakken en reddingsvesten worden, vooraleer ze opgeborgen worden, ontsmet in een daarvoor voorziene plaats 

 Wanneer gebruik gemaakt wordt van het meubilair wordt dit telkens ontsmet na gebruik 

 Kinderen blijven in hun “cursusbubbel” en worden nooit met andere kampen gemengd.  



 



 


