Datum: 08-02-2021
Betreft: Scouting opkomsten tijdens de lockdown

Beste leden, ouders en/of verzorgers,
Nederland is de komende tijd nog grotendeels in lockdown; de
beperkende maatregelen van de overheid gelden vooralsnog zeker t/m
2 maart 2021. Maar voor kinderen en jongeren is het belangrijk elkaar te
kunnen ontmoeten en te kunnen bewegen.
Met daarbij de kanttekening: Zoek de grenzen van de regels niet op en
neem je verantwoordelijkheid. Zowel voor jezelf als voor een ander.
Scouting Amalgama volgt het advies van Scouting Nederland. Dat
betekent dat de opkomsten in aangepaste vorm worden voortgezet.
Er is per speltak gekeken naar mogelijkheden van opkomsten en dan
vooral de alternatieve, online opkomsten. Gelet op de risico’s voor zowel
de kinderen als ook de leiding (denk ook aan werk en opleiding/school)
willen we nog geen fysieke opkomsten starten.
Dit betekent voor de speltakken onderstaande.
Bevers/Welpen:
Voor de Bevers/Welpen willen we online opkomsten blijven aanbieden.
Het plan voor de online opkomsten is dat wij de kinderen de ene week
een opdracht geven via de groepsapp, die ze thuis kunnen uitvoeren. De
andere week willen wij dan proberen met kinderen te gaan videobellen.
Voor de kinderen die geen computer hebben en dus niet mee kunnen
videobellen daar willen we dan mee gaan whatsbellen. Wij hopen op die
manier alle kinderen te bereiken en betrokken te houden bij scouting.
Scouts:
Ook voor de Scouts willen we de online opkomsten voort zetten.
Dat betekent dat we doorgaan met opdrachten welke thuis kunnen
worden uitgevoerd.
Explorers/Roverscouts:
Voor de Explorers/Roverscouts blijft gelden dat fysieke opkomsten helaas
nog niet mogelijk zijn. De huidige online opkomsten worden voortgezet.
Verdere informatie zal door de speltakken gecommuniceerd worden.
Als er vragen zijn dan kunt u terecht bij de leiding, maar ook het bestuur
is bereikbaar voor vragen via info@scoutingamalgama.nl
Hopende U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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