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Beste ouders 

Welkom bij de maand juni! 

De vorige maanden waren heel ingewikkeld qua maatregelen. Hopelijk zal het deze maand 

vlotter gaan. Wij willen jullie wel al vast bedanken voor jullie steun en soepelheid in deze 

periode. 

De maatregelen voor de maand juni zijn gelukkig niet meer zo ingewikkeld. 

Vanaf 9 juni mogen we terug met 50 in een bubbel. Dat betekent dus geen inschrijvingen 

meer! 

We mogen dan weer met iedereen op de speelplaats spelen. 

Elke afdeling heeft dus zondagnamiddag Chiro van 14u-17u. De +12 groepen blijven wel een 

mondmasker dragen. Voor speelclub en kwiks is dit niet meer nodig, maar ze moeten er wel 

altijd eentje meenemen! 

 

MAAR voor 9 juni hebben we nog 1 zondag of vrijdag Chiro in het oude systeem. Er zullen 

dus voor speelclub en kwiks inschrijvingsformulieren rondgestuurd worden via mail of sms.  

De speelclub zullen dan weer binnenkomen via de poort van de oude boekerij. De andere 

groepen via de hoofdpoort. 

 

De drie eerste zondagen en vrijdagen van de maand juni staan ook de kampinschrijvingen op 

het programma. Kamp valt van 21 juli- 30 juli dit jaar. Op zondag of vrijdag kan je gewoon 

aan de inschrijvingstafel aanschuiven op de Chiro zelf en krijg je een boekje en medische 

fiche mee. We voorzien 1 tafel waar 2 leiding aan zullen zitten. Voor de tafel zullen we een 

aantal cirkels tekenen op 1,5m afstand. Als de cirkels vol zijn vragen we aan de ouders om te 

wachten tot er een vrij is.  

Wij zamelen dit jaar ook print toners in. We kunnen op deze manier centjes bijeen sparen 

voor de verbouwingen. Op de foto op de volgende pagina zie je alle toners staan die worden 

geaccepteerd. Je kan ze meenemen en aan een van de leiding geven die aan de poort staan. 

 

Zo dat was het voor juni! 

Een hele fijne maand gewenst 

Warme Chiro groeten van de leidingsploeg! 

 



 

 



Het laatste speelclubblad van dit jaar met supermegaleuke spelletjes. 

Zijn jullie er klaar voor? Wij alvast wel! 

Vrijdag 4 juni van 18:30-20:30 

Vandaag gaan we op onderzoek in de waterwereld samen met Ariël. Leidster Antje is 

vandaag ook jarig dus wordt het een mega leuke avond! Benieuwd wat we allemaal gaan 

tegenkomen onder water, kom dan zeker naar de chiro van 18:30-20:30! 

Vrijdag 11 juni van 18:30-20:30 

Help! De leidsters hebben het korte 

termijngeheugen van Dory overgekregen. Komen 

jullie ons helpen? Help! Vandaag hebben de 

leidsters… Dat heb ik al eens gezegd oeps. We 

hebben jullie nodig op de chiro van 18:30-20:30! 

Help! De leidsters hebben het 

kortetermijngeheugen van Dory overgekregen! 

Zondag 20 juni van 14u-17u 

Ik ben een juf, ik ben een brandweerman, ik ben 

een dokter,.. Welke beroepen kan ik allemaal 

opnoemen? Benieuwd welke beroepen we 

vandaag nog gaan ontdekken, dan moet je zeker naar de chiro komen van 14u-17u! 

 

Zondag 27 juni 

Dit was de chiro van dit jaar, het laatste 

tekstje over ons spel, de laatste keer dat je 

onze mooie, nieuwe, groepsfoto kan zien. 

Kom je mee afscheid nemen van dit chiro 

jaar met ons? Kom dan met al je 

chirogoesting naar de chiro van 14u-17u!  

 



De laatste maand chiro! Wat is dit chirojaar snel voorbij gevlogen, wow…
Nu kunnen we écht beginnen aftellen naar het kamp.

Zijn jullie klaar voor een spetterende afsluiter? Wij alvast wel!

Vrijdag 4 juni 2021 van 18u30 tot 20u30

Kunnen jullie tegen wat schrammen op jullie benen! Want het bos staat op
jullie te wachten!

Wij zien jullie om 18u30 verschijnen op de chiro!

Vrijdag 11 juni 2021 van 18u30 tot 20u30

Kom vandaag op rollen naar de chiro! Wat we net
gaan doen is nog een verrassing hihi. Het is chiro
van 18u30 tot 20u30

Zondag 20 juni 2021 van 14u00 tot 17u00

Vandaag spelen we laddercompetitie!! Kom naar de
chiro en laat zien wie de beste winnaar is!!

Zondag 27 juni 2021 van 14u00 tot 17u00

Trek vandaag jullie goede stapschoenen aan want wij
gaan op tocht! Zijn jullie er klaar voor? ;). Kom naar de
chiro van 14u tot 17u.

Ziezo liefjes, het chirojaar zit er weeral op… Kijken jullie ook zo hard uit naar
kamp? WIJ WEL!!!! 🤩



 

Lieve lieve tippers, we beginnen aan de laatste maand Chiro van dit jaar. Jullie leidsters zijn er 
helemaal klaar voor om er deze maand weer flink tegenaan te gaan! We hebben heel wat leuke 
activiteiten gepland, lees maar verder! 
Belangrijk! Deze maand zal de Chiro de eerste 3 weken op vrijdag doorgaan, omwille van de 
examens.   

Vrijdag 4 juni (19u – 21u) 

Vanavond gaan we het rustig houden en de gezelligheid naar boven halen. 
We gaan de Chiro even omtoveren tot een cinemazaal om een gezellig 
filmavondje te houden. Als jullie zin hebben om wat te snacken tijdens de 
film, mogen jullie ook altijd wat lekkers meenemen. 

Vrijdag 11 juni (19u – 21u) 

Deze vrijdag gaan we de toppers van Jochihe eens wat beter leren kennen. We spelen een kei cool 
spel met hen en wie weet groeien er wel hechte vriendschappen tussen de tito’s van Jochihe en 
Klaasje vandaag… 

 

Vrijdag 18 juni (19u – 21u) 

De zomer is in zicht en we gaan ons daar meteen eens op 
voorbereiden. We zullen ons even in Hawaii wanen en dan ook doen 
alsof we op vakantie zijn. De Limbo dansen, fruitsaté ’s maken, … alles 
om onze Chiro even tot een Hawaiiaans feest om te toveren! 

Zondag 27 juni (14u – 20u) 

Jammer genoeg komt er aan alles een einde  en ook aan dit chirojaar. ��� 
We gaan deze laatste chirozondag niet zomaar laten voorbijgaan natuurlijk. 
Integendeel, we houden vandaag een tipperBBQ. Neem allemaal een lekker 
(veggie)vleesje mee (of meerdere) en dan zorgen wij voor gezonde 
groentjes.  

 

Jaja, dat jaar is voorbij gevlogen en nu is het al ineens tijd om afscheid te nemen. Maaaar, het is 
maar een tijdelijk afscheid want in juli zien we elkaar al weer terug voor een bangelijk kamp! Wij 
hebben ons enorm hard geamuseerd en kunnen niet wachten om op bivak te gaan met jullie!!! 

Heel veel knuffels, 

Jullie liefste leidsters 
Britt en Yuna  



AMAI, dit is onze laatste maand samen.. Maar het beste hebben we voor het einde
gehouden! We trekken deze maand naar de Ardennen en jullie komen het kampthema te
weten, beter kan niet he?

Vrijdag 04/06 van 19:00 tot 21:00

Vanavond mogen jullie al jullie (bijzondere) talenten bovenhalen om de strenge jury te
overtuigen!

Vrijdag 11/06 van 19:00 tot 21:00

Vandaag draait alles rond foto’s, oriëntatie en snelheid. Benieuwd
wat dit juist inhoudt? Kom dan zeker naar de chiro!

Vrijdag 18/06 van 19:00 tot 21:00

Vandaag is onze laatste chiro avond :( Niet getreurd, want volgend weekend vertrekken we
op weekend en over een maand vertrekken we op kamp! Wat we deze laatste chiro avond
gaan doen, mogen jullie zelf komen ontdekken!

ARDENNENWEEKEND 25-26-27 juni

Eindelijk een echt weekend dit jaar. We vertrekken samen met de kerels van Jochihe naar
de Ardennen. We vertrekken vrijdagavond 25 juni met de trein en komen zondag 27 juni
terug. Meer exacte informatie volgt snel! (Voor het weekend vragen we 25 euro).

VEEL LIEFS! Wij kijken al enorm uit naar ons weekend en het kamp!



.

Juni
Het is weer tijd voor die k*t maand met alle examens. Dit wil zeggen dat we avondchiro’s
hebben waarbij we rustig even kunnen bekomen van de week en ons sociale skills ook even
kunnen trainen.

4 juni 19:00-21:00
Vandaag geven we jullie alle info die jullie nodig hebben voor de aspi in leiding op kamp.
We geven jullie dan zoals gewoonlijk ook de kans om samen al eens te brainstormen en
jullie ideeën met ons te delen. Zo kunnen we jullie zo goed mogelijk al laten starten.

11 juni 19:00-21:00
Vandaag hebben we gezelschapsspelletjes gepland voor jullie. Dit is de moment om even uit
je kot te komen en gezellig met ons een spelletje te komen spelen. Crashen na de week is
ook zeker toegelaten.

18 juni 19:00-21:00
Deze vrijdag is het de laatste avondchiro van het jaar en deze willen we een beetje
openhouden voor van alles en nog wat. Zo kan je bij ons of met elkaar nog even aan je
spelen werken of we spelen spelletjes of als er nog iets moet gebeuren voor de carwash dan
kunnen we dat ook nog doen… Dat hangt met andere woorden dus een beetje van jullie af.

26/27 juni 19:00-21:00
Aangezien we verder geld moeten inzamelen om toch op een luxueus buitenlands kamp te
gaan (kuch kuch) gaan we nog een actie doen.
Deze keer pikken we de carwash in.
Meer info volgt nog.

Onze chirozondagen en vrijdagen zitten er weeral op. Het jaar is enorm snel gegaan
ondanks de corona die veel heeft weggenomen. Maar niet gevreesd er komt nog een kamp
en een buitenlands kamp aan waarbij we mekaar nog meer kunnen irriteren (neenee love
you all he !)
We zien jullie op kamp snel terug, wij hebben er al zin in!

Wolke en Dorien
XXX


