Yesssssss, wij zijn super blij dat wij jullie mogen ontvangen deze zomer! Wij staan te trappelen om
jullie een te gekke watersportvakantieweek te bezorgen!
Wel gaan er deze zomer een aantal zaken anders, dit vanwege de coronamaatregelen.
Zo gaat het brengen en halen anders dit jaar net als de start van de week. Het brengen en halen kan
dit jaar niet in de zeilschool plaatsvinden, de start van een week zal er daarom ook anders uit zien.

Brengen en halen
Ouders/verzorgers jullie mogen met de kid(s) mee naar de kiss en ride, daar leveren jullie de
gezondheidsverklaring (is te downloaden op onze website) in en temperaturen wij middels een
infrarood thermometer. Hierna is het moment van afscheid nemen en plezier wensen. Vervolgens zal
de instructeur de kid(s) naar hun kamer begeleiden.

Brengen
Wij werken deze zomer met verschillende breng en haal tijden, zorg dat je er op tijd bent!
Kinderen van 13 t/m 18 jaar zijn welkom tussen 12:00 en 12:45 uur, het openingspraatje start om
13:00 uur.
Kinderen van 8 t/m 12 zijn welkom tussen 13:00 en 13:45 het openingspraatje start om 14:00 uur.
Het brengen zal plaatsvinden op de parkeer plaats voor het paadje naar het gebouw (volg de borden).
Ouders/verzorgers zijn op het terrein niet toegestaan, daarom is de kiss en ride op de parkeerplaats.
Wij willen jullie vragen om met max. 2 personen te komen om de kinderen af te zetten, dit vanwege
de beperkte ontvangst ruimte.

Halen

De instructeurs brengen de kinderen naar de parkeerplaats.
Ouders/verzorgers van de kinderen van 8 t/m 12 jaar zijn welkom tussen 12:00 – 12:30 om de
kinderen op te halen.
Ouders/verzorgers van de kinderen van 13 t/m 18 jaar zijn welkom tussen 12:45 - 13:15 om de
kinderen op te halen.
Het halen zal plaatsvinden op de parkeerplaats (volg de borden).
Ouders/verzorgers zijn op het terrein niet toegestaan, daarom is de kiss en ride op de parkeerplaats.
Wij willen jullie vragen om met max. 2 personen te komen om de kinderen af te zetten, dit vanwege
de beperkte ontvangst ruimte.

Admiraal varen en CWO uitreiking
Vanwege het coronavirus is het niet mogelijk om bij ons op het terrein naar het admiraal varen te
kijken, daarom gaan wij live op onze instagram en facebook, zodat jullie toch kunnen zien wat de
kinderen geleerd hebben tijdens hun zeil of surfweek. Tevens zal de CWO uitreiking ook te volgen zijn
op instagram/facebook.
Willen jullie gedurende de week mee genieten van een week op De Lauwer? Volg ons dan op
Instagram en Facebook. Zo blijf je op de hoogte van de week en het laatste nieuws

Foto’s
Zijn te bekijken op onze website. Onze website zal jullie vragen om een wachtwoord. Het wachtwoord
om foto’s te bekijken is waddenzee

Coronamaatregelen
•

Vanwege het coronavirus delen wij de slaapkamers anders in, kinderen zullen met minder
kinderen op een kamer liggen.

•

Bij aankomst dient de gezondheidsverklaring die per mail is ontvangen ingeleverd te worden.
Wij gaan er van uit dat deze naar waarheid is ingevuld.

•

Halverwege de week worden alle kinderen weer getemperatuurd of tussendoor wanneer er
twijfel is over de gezondheid van het kind.

•

Bij ziekte verschijnselen nemen wij direct contact op met ouders/verzorgers om de kinderen
op te halen van het kamp.

•

Wij hanteren binnen de zeilschool, op de slaapkamers en in de sanitaire ruimte zoveel
mogelijk de 1,5 meter. Binnen onze zeil- en surfkampen hanteren wij altijd al strenge hygiëne
regels (haccp), vanwege het coronavirus kijken wij hier nog strenger op toe dat deze
maatregelen worden nageleefd. Er zal tussendoor nog meer worden schoongemaakt dan
normaal.

•

Wij vragen jullie om een bidon en mondkapje(s) mee te nemen. Heb je een eigen wetsuit en
of zwemvest neem deze mee.

•

Wij willen jullie ook vragen om een platisc tas mee te nemen om de natte spullen aan het
einde van de week in te stoppen.

•

Bijzondere zaken kunnen gemeld worden bij de HK (hoofd keuken of HI (hoofdinstructeur).
Zoals een rugzakje, dieet, ziekte, medicatie en of allergieën.

Buitenlandse cursisten
Zijn welkom op De Lauwer wanneer zij uit een geel reisgebied komen. Woon jij of ben jij op
vakantie geweest in een rood of oranje reisgebied dan ben je alleen welkom op de lauwer
wanneer je voor aankomst op De Lauwer twee weken in quarantaine zijn geweest. Download
de reisapp van buitenlandse zaken om op de hoogte te blijven betreft de actuele
reisadviezen.

