SCOUTING DE RUYTER
WELPEN & WATERSCOUTS

ZOMERVAKANTIE
DATUM: 3 juli ’20
Beste ouders/verzorgers en Welpen en Waterscouts,
Door het corona-virus waren wij gedwongen onze opkomsten te annuleren. Ook gaat dit jaar het
zomerkamp niet door. Velen van jullie gaan zelfs niet met vakantie. Daarom hebben we besloten om dit
jaar niet dicht te gaan tijdens de zomervakantie. Er zijn op de zaterdagen gewoon opkomsten voor de
Welpen en de Waterscouts. Voor de Waterscouts zijn er ook op de woensdagen extra opkomsten, er kan
dan gezeild worden. Hieronder vind je meer informatie, lees deze goed door!

VAKANTIE OPKOMSTEN
Zaterdag: 18 juli, 25 juli, 1 augustus, 15 augustus, 22 augustus en 29 augustus.
ZATERDAG 8 AUGUSTUS IS ER GEEN OPKOMST VANWEGE EEN KRAPPE BEZETTING VAN DE LEIDING.
Welpen 12.00 tot 14.30 uur / Waterscouts 13.00 tot 18.00 uur
Graag tijdig afmelden i.v.m. de bezetting.

EXTRA OPKOMSTEN WATERSCOUTS OP WOENSDAGEN
Woensdag: 22 juli, 29 juli, 5 augustus, 19 augustus en 26 augustus.
WOENSDAG 12 AUGUSTUS IS ER GEEN OPKOMST VANWEGE EEN KRAPPE BEZETTING VAN DE LEIDING.
De woensdagopkomsten voor de Waterscouts zijn van 11.00 tot 16.00 uur.
Voor deze opkomsten graag ruim van te voren opgeven i.v.m. de bezetting en weersomstandigheden.
DE OPKOMST OP WOENSDAG KAN WORDEN AFGELAST VANWEGE WEERSOMSTANDIGHEDEN.
De aangemelde Waterscouts zullen dan tijdig worden ingelicht.

VRIENDEN EN VRIENDINNEN
De welpen kunnen vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Dit is altijd leuk.
Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wel even van tevoren aanmelden!

BEREIKBAARHEID
We zijn alleen bereikbaar op de groepstelefoon en de mail.
0654734292 en info@scoutingderuyter.nl
Privételefoons zijn niet altijd bereikbaar. Er kan niet altijd op gereageerd worden.

HYGIENE
Onder andere het wassen van handen blijft een belangrijk item waarop we streng zullen toezien.
• Het meenemen van eten en drinken is toegestaan.
• Het meenemen van snoep is niet toegestaan.
• Het onderling uitdelen van eten, drinken en snoep is niet toegestaan.
Met vriendelijke groet,
Ruud de Jong, voorzitter
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