Huidige maatregelen voor de krokusvakantie 2021
JCW houdt rekening met de huidige coronamaatregelen. Daarom verlopen onze activiteiten anders
dan we gewoon zijn. Toch doen we er alles aan om er
leuke en Dolle Dagen van te maken! 
We bedanken jullie voor het vertrouwen in JCW! Samen
houden we het veilig en gezond.

UPDATE 29/01/2021
Nadat op dinsdag 26/01/2021 een voorlopig akkoord door de ministers van Jeugd en Sport van de
verschillende regeringen in ons land werd bereikt over buitenschoolse activiteiten voor kinderen en
jongeren, volgde een definitieve beslissing en de publicatie van deze beslissing in het staatsblad (het
ministerieel besluit).
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels#1
Voor kinderen tot en met 12 jaar


In krokusvakantie kunnen groepen uit 25 personen bestaan exclusief begeleiding, daarbij is de
stabiliteit van deze groep cruciaal.
 Er kunnen max 20 kinderen deelnemen aan onze Dolle Krokusdagen waardoor we het
maximum zeker niet overschrijden.
 Dezelfde groep neemt deel aan beide dagen.



Activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats.
 Er wordt voldoende verlucht en afgewisseld met activiteiten binnen en buiten, rekening
houdend met de weersomstandigheden.



Het wordt sterk aangeraden aan ouders en kinderen om max. 1 aanbod per week te kiezen.



Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven
gelden.
We zetten ze voor jullie nog even op een rij:

Corona-maatregelen:
Wie mag meegaan?
Wie ziek is of meerdere symptomen heeft – hoesten, verstopte neus,
koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis.
 Indien je ziek bent geef ons dan een seintje en bel naar: 02 525 58 08
Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel/primaire bubbel heeft
(ouder, broer, zus, ..) moet getest worden en moet de termijn voor
thuisisolatie respecteren en kan dus niet verder deelnemen aan de
activiteit.
Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft het de toestemming
en een attest van een dokter nodig om te mogen deelnemen. We rekenen dus
op u om dit goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind
meestuurt, wil dat zeggen dat u de voorwaarden erkent en respecteert. (zie
medische fiche)
Wordt er iemand ziek tijdens/na de activiteit?
Als er tijdens de activiteit iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat
door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke deelnemers moeten naar
huis. We willen dus vragen om tijdens de activiteiten beschikbaar te zijn om,
indien nodig, uw kind te komen halen.
Bij een vermoeden van Covid-19 bij één van de deelnemers worden alle ouders
verwittigd door JCW. Gelieven dan niet te paniekeren en zelf geen contact op te
nemen met de begeleiders. Jullie worden door het JCW secretariaat zelf op de
hoogte gehouden.

We vormen één contactbubbel
De deelnemers en begeleiders vormen deze week één contactbubbel. Binnen
die bubbel is contact met elkaar mogelijk en is iedereen vrij om te spelen en te
ravotten. De begeleiders dragen een mondmasker en houden zoveel mogelijk
afstand.

Er wordt sterk aangeraden om slechts één aanbod per week te doen per kind.
Het doel hiervan is om het mixen van sociale contexten en dus mogelijke
blootstelling aan besmettingsrisico’s te beperken. Gelieven voor en na het aanbod
de contacten te beperken tot de primaire/gezinsbubbel.

Experts raden aan om na de activiteit minstens een week niet in contact
te komen met andere mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel
hebben. Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – bv. andere
vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden.
Op de activiteit:
Ouders/opvoeders mogen niet op de locatie komen!
Kinderen worden afgezet aan de poort en melden zich bij de begeleider. Ouders
mogen niet verder op de locatie komen! Handen ontsmetten bij het binnekomen.
Hou afstand!
De begeleiding draagt altijd een mondmasker. Buiten en binnen. De kinderen
zelf moeten geen mondmasker dragen.
Handen worden regelmatig gewassen en lokalen worden regelmatig verlucht.
Er zal GEEN toonmoment zijn. Maar alle kunstwerkjes mogen de deelnemers
achteraf mee naar huis nemen.
Uitstappen mogen doorgaan, musea zijn open. De hele groep houdt zich hierbij
aan de geldende samenlevingsregels m.b.t. mondmaskers, afstand,
hygiënemaatregelen.
Terugbetaling:


Wat met terugbetaling van activiteiten nu kinderen en jongeren moeten kiezen?
 Hiervoor bieden we een voucher aan die je kan gebruiken voor een latere activiteit. *Als dit
niet kan of niet evident is, kan een andere oplossing besproken worden.



Als deelname aan een activiteit omwille van ziekte of een verplichte isolatieperiode niet meer
mogelijk blijkt zal JCW de inschrijving kosteloos annuleren.

Indien je nog vragen of opmerkingen zou hebben, kan je altijd terecht op het
secretariaat (tel. 02 252 58 08) of mail je naar ellen@jcw.be.

