Info coronavirus
Huttendorp Schenkel 2021

1,5 meter afstand

Het coronavirus, we zijn er nog steeds niet helemaal vanaf. En dat betekent dat we er ook tijdens het
Huttedorp mee te maken hebben. In deze folder geven we informatie over hoe we tijdens het
Huttendorp omgaan met het coronavirus en waar we voor en met elkaar rekening mee moeten houden.

De basisregels
De basisregels. Inmiddels kennen we ze allemaal wel.
Voor de één een veilig gevoel dat ze er zijn, voor de
ander lastig om er rekening mee te moeten houden.
En dat begrijpen we. Toch willen we er voor de
kinderen een mooie week van maken en dat kan
alleen als we de regels volgen.

Kinderen tot en met 12 jaar
Voor kinderen tot en met 12 jaar gelden niet alle
corona regels. Het houden van 1,5 meter afstand en
niet mogen vormen van een groep is op hen niet van
toepassing. Wel houdt de organisatie rekening met
de grootte van groepen en het aantal begeleiders dat
een groep begeleid.

Hygiëne
Wat we normaal al doen, doen we nu nog beter. We
blijven letten op de hygiëne op het veld. Verder
maken we o.a. tafels en toiletten vaker schoon en er
wordt meer aandacht besteed aan handen wassen.

Looproutes
Op een aantal plaatsen op het veld zijn vaste
looproutes aangegeven. Die geven we met borden
met pijlen aan. Looproutes vind je bij de in/uitgang
van het veld, in de fietsenstalling en bij de toiletten.

Hoe informeren we je?
Tijdens het Huttendorp geven we informatie over de
coronamaatregelen. Denk aan looproutes, de
basisregels en zitplaatsen. Dit doen we met posters
en borden in de kleuren blauw/oranje. Zie je zo’n
aanwijzing, kijk dan even goed wat erop staat.

Brengen en ophalen van de
kinderen
We vragen ouders/verzorgers om de kinderen
zoveel mogelijk alleen naar het Huttendorp te
brengen en op te komen halen. Dit om te veel
mensen bij elkaar op het veld te voorkomen.
Afhankelijk van het aantal deelnemers is het
mogelijk dat we het dagelijks brengen en ophalen
van de kinderen spreiden over een aantal
tijdvlakken. Als dit nodig is informeren we alle
deelnemers hierover per e-mail.

Ben je ouder dan 12 jaar, dan
houd je 1,5 meter afstand tot
anderen aan

Handen wassen

Opening op maandag en
prijsuitreiking op vrijdag
Ook voor de opening op maandag en de
afsluiting/prijsuitreiking op vrijdag houden we
afhankelijk van het aantal deelnemers tijdvlakken
aan. Ook hierover informeren we iedereen die zich
heeft ingeschreven. Maar verder, blijven de
opening en prijsuitreiking zoals we ze gewend zijn!

Het programma
Het programma hebben we op een aantal
momenten aan moeten passen. Het kamperen en
de Bonte Avond kunnen helaas niet doorgaan. Dit
i.v.m. het aantal personen dat we maximaal op het
veld mogen toelaten.

We wassen vaker handen. In
elk geval voor de pauzes en
het middageten. Wij zorgen
voor extra water en zeep

Groepen

Kijkdagen en -avonden
Natuurlijk willen de kinderen hun bouwwerken
laten zien. Normaal was de Bonte Avond daar het
moment voor. Om dit toch mogelijk te maken is er
op dinsdag, woensdag en donderdag overdag van
10:00 tot 16:00 uur en ’s avonds tussen 19:00 en
21:00 uur de mogelijkheid om te komen kijken. Laat
ons dit vooraf wel weten zodat we ook op die
momenten kunnen zorgen dat het niet te druk
wordt.

Tot slot

Ben je ouder dan 12 jaar dan
gaan we niet in een groep bij
elkaar staan of zitten.

Looproutes en
aanwijzingen

We begrijpen dat we veel informatie geven en dat
iedereen terug wil naar het normale leven. Toch is
het Huttendorp alleen mogelijk als we ons aan de
corona maatregelen houden. Doen we dat niet, dan
mogen we ook geen Huttendorp houden.
We vertrouwen erop dat iedereen die bij het
Huttendorp betrokken is hier begrip voor heeft en,
ook door de regels te volgen, meehelpt aan een
aangepast maar mooi Huttendorp voor de
kinderen!
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Looproutes en aanwijzingen
geven we aan met borden en
pijlen. Wees gerust, we laten
je niet verdwalen.

