Boortmeerbeek, 17 juni 2021
Beste ouders

De warme temperaturen laten er geen twijfel meer over bestaan: de zomer komt eraan. En wij zijn er op
Ravot helemaal klaar voor om jullie kinderen een heerlijke vakantietijd te bezorgen.
Het blijft een vakantie in coronatijden: om speelplezier een hele zomer lang mogelijk te maken, vragen we
ieders medewerking bij het opvolgen van de nodige maatregelen.
In deze brief vind je meer info over hoe wij als organisatie voor de veiligheid van je kinderen en onze
medewerkers zorgen en welke verantwoordelijkheden jij als ouder draagt. We leggen uit hoe we ons
praktisch organiseren. Je vindt per week ook kort wat meer uitleg over wat je voor bepaalde activiteiten
best meebrengt.

1. Coronaveiligheid op Ravot






Alle maatregelen opgesomd in deze brief zijn gebaseerd op de huidige richtlijnen ivm corona.
Indien door de Vlaamse of federale overheid andere maatregelen afgekondigd worden, is het
mogelijk dat ook onze gemaakte afspraken wijzigen.
De bubbels:
o We organiseren de opvang in bubbels van maximum 50 verschillende kinderen per week
(excl begeleiders). Zo spelen kinderen zo weinig mogelijk in wisselende groepen.
o Elke bubbel beschikt over een buitenterrein, een lokaal binnen, een tent en apart sanitair.
Lokalen, kinderen, begeleiders en materialen worden tijdens de week niet tussen bubbels
uitgewisseld.
o Kinderen worden volgens geboortejaar in groepen opgedeeld. De rode en zwarte groep
vormen één bubbel; de gele en oranje groep vormen één bubbel.
 Rood: °2018 – 2017
 Zwart: °2016
 Oranje: °2015 – 2014 – 2013
 Geel: °2012 – 2011 – 2010
o Kinderen hoeven van elkaar binnen één bubbel geen afstand te houden. In de
binnenruimtes dragen begeleiders altijd een mondmasker. Buiten dragen begeleiders een
mondmasker bij contacten met ouders en wanneer de afstand ten opzichte van kinderen of
elkaar niet behouden kan worden. Kinderen zijn niet verplicht een mondmasker te dragen,
indien ouders hiervoor kiezen, kan dit wel.
o Ouders en externen houden afstand van anderen en mondmaskers zijn verplicht vanaf dat
ouders en externen het terrein betreden. Ouders kunnen de lokalen niet betreden.
Alle ingeschreven kinderen zijn welkom op Ravot, als dat veilig kan.
De deelnamevoorwaarden zijn:
o Wie ziektesymptomen heeft (geen COVID) kan niet deelnemen, je kan pas deelnemen als
je 3 dagen symptoomvrij bent.
o Wie besmet is met COVID - 19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon kan niet
deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode.
o Als organisator kunnen we deelnemers die symptomen vertonen bij aankomst/tijdens de
activiteit niet laten deelnemen/naar huis sturen. Kinderen/jongeren kunnen pas opnieuw
deelnemen aan ons aanbod als de symptomen min. 3 dagen verdwenen zijn.
o Wie behoort tot de risicogroep kan deelnemen mits toestemming van de huisarts of
ouders.



Verantwoordelijkheid ouders
o Door je kind deze zomer naar Ravot te sturen, engageer je je als ouder om de afspraken in
deze brief opgesteld, na te leven.
o Er wordt geadviseerd om in eenzelfde week voorzichtig te zijn in het combineren van
verschillende jeugdactiviteiten.
o De ouders van een ziek kind wordt gevraagd hun kind zo snel mogelijk te komen ophalen.
Ga in dat geval steeds naar een huisarts en houd ons op de hoogte van het verdere verloop
bij de dokter: vermoeden covid-19 of niet, test of niet. Breng ons bij afname van een test zo
snel mogelijk op de hoogte van het resultaat.
o Indien je kind besmet is met corona en in de voorbije 4 dagen op Ravot opgevangen werd,
laat ons dit dan weten.

2. Praktische organisatie







Brengen en halen:
o Ochtend: tussen 7:30 uur en 9:00 uur
o Middag: brengen en halen tussen 12:00 uur en 13:00 uur
o Avond: tussen 16:00 uur en 18:00 uur
We smeren de kinderen zeker op tijd in. Je helpt ons door de kinderen ’s morgens thuis al één keer
in te smeren.
Je brengt je kind naar het juiste onthaalpunt van zijn/haar groep. Volg hiervoor de gekleurde pijlen.
Om Ravot binnen te komen, toets je op het klavier aan de poort de code in “8484”.
Bij aankomst in de groep ontsmetten kinderen eerst hun handen. Tijdens de dag worden handen
regelmatig met water en zeep gewassen.
Onthaalpunten:
o Rood: pagadderzaal
o Zwart: pagadderklas
o Oranje: ravotterzaal
o Geel: creatiefje
In de rugzak:
o Water in een drinkbus
o Tussendoortjes
o Boterhammen voor ’s middags
o Reservekledij (met naam erop)
o Pet, zwembroek, handdoek bij warm weer (met naam erop)
o Extra trui en regenkledij bij frisser weer (met naam erop)
o Eventueel anti-muggenspray (momenteel zijn er veel muggen op het terrein)

3. Maximum speelplezier: thema’s en meebrengen speciale kledij of attributen
WEEK
5 – 9 juli

12 – 16
juli

Geel (°2010-2012)
Wie is de mol?
Bij mooi weer spelen
we deze week bijna
elke dag
waterspelletjes.
Breng dus zeker
zwemkledij,
handdoek,
reservekledij mee!
De vloek van de farao

Oranje (°2013-2015)
Indianen
9/7 kom verkleed als een
indiaan met een haarband
met een veer erin, t-shirt
met franjes eraan, …

Rood/zwart (°2016 -2018)
Op blote voeten door de jungle
7/7: kom jij verkleed als een
dier?

Later word ik …
Kom elke dag verkleed in
een bepaald beroep of
breng een accessoire mee
in het thema
Creatief met alle
materialen

Toveren

19 – 23
juli

Creatief met alle
materialen

26 – 30
juli

Levensechte
gezelschapsspelen

De vloek van de farao

2–6
augustus

James Bond

Detectives

9 – 13
augustus

Blingbling en hippe
hypes

16 – 20
augustus

Avonturiers
Als je de wauwdag op
20/8 wil overleven
doe je best
camouflagekledij aan
(groen/bruin/kaki/…)

Stoere avonturiers
Ga op 13/8 met ons op
pad als avonturier en
breng mee: attributen
zoals een kompas,
rugzakje, geen zakmes,
reservekledij en werk- of
keukenhandschoen.
Fluo
Elke dag een ander fluoaccessoire is een top idee
deze week.
Bij mooi weer spelen we
deze week bijna elke dag
waterspelletjes. Breng
dus zeker zwemkledij,

Ridders, prinsen, prinsessen
Kom jij op 19/7 verkleed als een
draak, ridder, prins, spook,
prinses? Alles wat je in en rond
een kasteel kan terugvinden is
goed.
Je mag deze week ook een riem
meebrengen om je zwaard in te
hangen.
Op reis
Trek op 29/7 je fleurigste
vakantiekledij aan (zonnehoed,
bloemenkrans, zwemshort, …)
Breng die dag ook
vakantiegidsen/vakantieboekjes
mee als je dat hebt.
Ik zie ik zie wat jij niet hoort
We gaan met onze blote voeten
op pad; verven met handen en
voeten en stappen op schuimige
bellen: dus de ganse week kledij
die zeker vuil mag worden
Mini-muzikanten

Boven en onder de grond

23 – 27
augustus

Robotten
Deze week knutselen
we onder andere
robotten en hebben
hiervoor uitgespoelde
blikken nodig.

handdoek, reservekledij
mee!
Als je de wauwdag op
20/8 wil overleven doe je
best camouflagekledij aan
(groen/bruin/kaki/…)
Hiphip en blingbling

Hocus pocus
Breng jij op 26/8 je toverhoed,
toverstaf of betoverde kikker
mee?

Heb je nog andere praktische vragen? Stuur ons een mailtje of neem een kijkje bij de FAQ van ouders te
vinden op de website van de Ambrassade. Deze koepel van jeugdwerk ondersteunt jeugdwerk om de
zomer zo veilig en ook plezierig mogelijk te laten doorgaan.
(https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkzomer-faq-ouders)
Wens je je kind nog gratis uit te schrijven voor bepaalde weken deze zomervakantie? Dan kan je dit zelf
nog doen tot 21/06 12u00 voor de maand juli en tot 26/07 12u00 voor de maand augustus via www.ischool.be/login.

Graag tot in de zomervakantie.
Het ravotteam

