
Programma activiteitenweek 2020 
 

Beste jongens en meisjes van groep 1 tot 3+ van Lomm, 

Hopelijk heb jij je al opgegeven voor de activiteitenweek van Sirene ’99. Deze vindt plaats van 

maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli. Opgeven voor deze activiteitenweek kan nog tot en met 8 juli 

via het opgaveformulier. Ben je deze kwijt? Dan kun je deze online vinden via LommOnline.  

Het programma is rond! Onderstaand is te vinden welke activiteit georganiseerd wordt, hoe laat deze 

plaatsvindt en waar we verzamelen. Let op! Op dinsdagavond, woensdagmiddag en op vrijdag 

houden we andere tijden aan! 

 Groep 1-4 Groep 5-7 Groep 8-3+ 

Maandagochtend  
(10.00-12.45 uur) 

 Sportspel 
Verzamelen bij RKDSO * 
(Bosbergstraat 55) 

 

Maandagmiddag 
(13.30 – 15.30 uur) 

 Spellencircuit 
Verzamelen bij Sirene’99 
(Kampstraat 21) 

Vlottenbouwen 
Verzamelen bij het 
Geulstrandje 

Maandagavond 
(19.00 – 21.00 uur) 

  Klepschieten 
Verzamelen bij RKDSO 

Dinsdagmiddag 
(13.30 – 15.30 uur) 

 Bosspel 
Verzamelen bij Sirene’99 

Sportspel 
Verzamelen bij RKDSO 

Dinsdagavond 
(20.00 – 22.00/23.00 uur) 

 Smokkeltocht 20.00-22.00u! 
Verzamelen bij Sirene’99 

Smokkeltocht 20.00-23.00u! 
Verzamelen bij Sirene’99 

Woensdagmiddag 
(13.30 – 15.30 uur) 

Waterspellen 
Verzamelen bij RKDSO 

Waterspellen 
Verzamelen bij RKDSO 

Waterspellen 13.00-17.00 u! 
Verzamelen bij Geulstrandje 

Donderdagochtend  
(10.00-12.45 uur) 

 Dorpsspel 
Verzamelen bij RKDSO * 

Dorpsspel 
Verzamelen bij RKDSO * 

Donderdagmiddag 
(13.30 – 15.30 uur) 

 Bosspel 
Verzamelen bij RKDSO 

Bosspel 
Verzamelen bij RKDSO 

Vrijdagochtend 
(11.00 – 13.15 uur) 

 Strandspel 
Verzamelen bij Sirene’99 * 

Bootcamp 
Verzamelen bij Sirene’99 * 

Vrijdagmiddag 
(14.00 – 16.30 uur) 

Bosspel 
Verzamelen bij Sirene’99 

Bosspel 
Verzamelen bij Sirene’99 

Bosspel 
Verzamelen bij Sirene’99 

Vrijdagavond 
17.00 – 18.00 uur) 

Aansluitend op middagactiviteit gezamenlijk frietjes eten. Afsluiting bij speeltuintje 
Ophalen bij het speeltuintje (aan de Kerkhoflaan) 

*Vergeet je lunchpakketje niet! 

 Afspraken: 
- Kom niet meer dan 5 minuten van tevoren naar de verzamel-/ophaalplaats; 
- Wanneer je wordt weggebracht door je ouders vragen wij hen om direct na het brengen te 

gaan. Ophalen is bij de verzamelplaats tenzij dit anders gecommuniceerd is; 
- Helaas is het niet toegestaan voor ouders om te komen kijken naar de activiteiten; 
- Op dagen waarop zowel een ochtend- als middagactiviteit plaatsvinden vragen we je om een 

lunchpakketje mee te nemen. We eten dan gezamenlijk buiten en gaan daarna meteen door 
met de volgende activiteit; 

- Neem (bij warm weer) je eigen flesje water en eventueel zonnebrandcrème mee; 
- Zorg ervoor dat je voor het vlottenbouwen en de waterspellen zwemkleding aan hebt onder 

je kleding of dat je deze meeneemt. Vergeet je handdoek niet! 
 
Op de achterzijde staat het volledige protocol die wij in acht nemen met betrekking tot de 
activiteitenweek. 
 
Voor vragen of afmeldingen kan contact opgenomen worden met Ralph (0613287357) of met Nikki 
(0618641947). 
 
Alvast een fijne vakantie en tot maandag 13 juli!! 



Aanvullende regels activiteitenweek  

13-17 juli i.v.m. corona-maatregelen  
  

Door uw kind op te geven, stemt u als ouder/verzorger in met onderstaande regels.  

Onze leiding zal altijd zoveel als mogelijk volgens deze regels optreden.   

  

Algemeen – gezondheid en hygiëne   

  

Blijf thuis als je:  

• je de afgelopen 24 uur of bij de start van de activiteit één of meerdere van de volgende (milde) 

klachten hebt (gehad): neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, 

verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.  

• je bij de start van het kamp een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten 

hebt.  

• je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als dit in de afgelopen 7 

dagen is vastgesteld.  

• je een huisgenoot/gezinslid hebt met het coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en 

als je korter dan 14 dagen geleden contact gehad hebt met deze huisgenoot/gezinslid terwijl 

hij/zij nog klachten had.  

• je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is 

vastgesteld.  

• je in een risicogroep zit, dan is expliciete toestemming nodig van de ouders.  

Overleg eventueel met de huisarts.  

Als je ziek wordt of klachten krijgt tijdens de activiteit, dan moet je direct naar huis.   

  

Verder houden we ons met elkaar aan de volgende voorschriften:  

• houd je aan de algemene hygiënemaatregelen: 

 o Voorafgaand aan de activiteit: Was je handen. 20 seconden lang met water en zeep, daarna 

handen goed drogen.  

o Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.  

o Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.  

o Schud geen handen.  

• houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen:  

o Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt géén afstandsbeperking.  

o Begeleiding houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 t/m 18 jaar. Tot de 

kinderen t/m 12 jaar hoeft geen afstand gehouden te worden. Deelname aan sport-, spel- 

en bewegingsactiviteiten is bij alle leeftijden mogelijk. Beperk als begeleiding zoveel 

mogelijk fysiek contact.  

  

Activiteiten  

  

• Alle activiteiten vinden buiten plaats. Hou rekening met het weer en de kledingkeuze.   

• Er is geen publiek toegestaan tijdens de activiteiten. Ouders vragen we hierbij vriendelijk om niet 

te komen kijken naar de activiteiten van uw kind(eren).   

• Laat de kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar de activiteit komen.   

• Er is tijdens de activiteiten (meestal) een wc aanwezig, douchen gebeurt thuis.   

• Bij alle activiteiten zijn EHBO’ers van Sirene’99 aanwezig. 


