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DRAAIBOEK ZOMER 2021 
 
Bubbels 

§ onze Oormajoor-bubbel bestaat uit de deelnemende kinderen en de begeleiders 
 

§ binnen de bubbel: 
- worden geen mondmaskers gedragen 
- wassen we onze handen na elke activiteit, voor en na het eten, na een 

toiletbezoek 
- is er geen fysieke afstand verplicht 

 
§ fysieke afscherming bubbel: 

- (groot)ouders, broers, zussen,… worden niet toegelaten in onze bubbel en 
hebben geen toegang tot de gebouwen 

- Externen: bv. administratief- en poetspersoneel, worden beperkt toegelaten 
mits social distancing en het dragen van mondmaskers. Ze worden ook 
opgenomen in een contactlogboek 
 
 

Aanmelden en afmelden 
§ het aan- en afmelden van uw kind gebeurt buiten 
§ begeleiders dragen steeds een mondmasker in contact met de ouders 
§ ouders wachten op een veilige afstand van elkaar 
§ na aanmelding brengt uw kind zijn rugzak naar binnen, om daarna (bij goed weer) 

buiten te spelen tot aan de start van de activiteiten 
§ de kinderen mogen dus niet aan de inschrijvingstafel blijven staan (behalve zij die 

aangemeld worden) 
 
 
Administratie onthaal 

§ aanwezigheidslijst: aankomst en vertrek worden hierop aangeduid 
§ medische fiches: zonder kan uw kind niet deelnemen 
§ corona-coördinator:  

- deze persoon is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor de 
opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen 

- = Evy Devos – 0478 99 26 88 
§ contactlogboek: 

- iedereen die de locatie/bubbel betreedt zonder tot de bubbel te behoren, 
wordt genoteerd in het contactlogboek. Bv. begeleider die invalt voor een 
zieke, administratief- of poetspersoneel 

- dit logboek wordt doorheen de volledige dag aangevuld 
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Hygiënemaatregelen en schoonmaak 
§ de toiletten worden dagelijks voor aanvang van de activiteiten gepoetst en 

doorheen de dag ontsmet 
§ er wordt extra aandacht besteed aan contactoppervlakken  

 
 
Deelnamevoorwaarden: 

§ wie ziektesymptomen heeft (geen COVID), kan niet deelnemen. Je kan pas 
deelnemen als je 3 dagen symptoomvrij bent 

- Wie dus naar huis wordt gestuurd, mag de komende 3 dagen niet meer komen 
(uitzondering met doktersattest: uitdrukkelijke vermelding dat hij/zij mag 
deelnemen aan het kamp, ‘het huis verlaten’ is onvoldoende) 
 

- Bij het naar huis sturen, wordt verondersteld het stappenplan te volgen (zie bijlage) 
 

§ wie COVID-19 heeft gehad, moet minimaal 5 dagen na diagnose rekenen alvorens 
terug deel te kunnen nemen EN bij terugkeer ook reeds 3 dagen symptoomvrij zijn 

 
§ wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel/primaire bubbel heeft 

(ouder, zus, broer,…) moet getest worden en moet de termijn voor thuisisolatie 
respecteren vanaf het laatste contact met de corona patiënt en kan dus niet verder 
deelnemen aan activiteiten 
 

§ behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan het 
muziekkamp als hij/zij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische 
aandoeningen onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts 
(lijst risicogroepen in bijlage) 

 
 
Warme dagen: 
 
Als ouder zorg je ervoor dat elk kind: 

§ ingesmeerd naar het kamp komt en zonnecrème mee heeft 
§ een drinkfles met water meebrengt 
§ een petje of hoedje meebrengt 

 
Oormajoor zorgt ervoor dat alle kinderen: 

§ zoveel mogelijk in de schaduw spelen 
§ gestimuleerd worden om water te drinken 
§ een zo fris mogelijk lokaal hebben 
§ regelmatig opnieuw worden ingesmeerd 
§ geen zware, fysieke inspanningen doen 

 
 
 


