De Flits

Mei 2021

Chiro Klaasje Hemiksem

Beste ouders,
Welkom in de maand mei
Mei wordt hopelijk een betere mand voor ons allemaal.
Er zijn weer een hele boel aanpassingen.
2 mei zal nog vallen in ons oude systeem. Vanaf 8 mei mogen we terug met 25
samenkomen.
Wat dat precies inhoudt zal ik hieronder nog even overlopen.
Het oude systeem enkel nog voor 2 mei:
Voor Speelclub:
Speelclub heeft zondagvoormiddag Chiro van 10u-13u.
Wij organiseren 2 bubbels van 10 leden voor deze afdeling per maand. Dat houdt in
dat sommige leden een maand niet naar de Chiro kunnen komen. We werken met
een inschrijvingssysteem dat geldt voor een hele maand. De eerste 20 leden worden
verdeeld in 2 groepen. De rest komt op een wachtrij te staan en krijgt voorrang als u
de maand erna uw dochter opnieuw inschrijft. De maatregelen houden ook in dat uw
dochter moet kiezen voor een hobby. Chiro zou je dan een maand lang kiezen, wij
vertrouwen erop dat u dit respecteert.
De leiding van de afdeling (Kitty, Lynn en Antje) verdeeld deze groepen en laat ook
weten aan welke poort u zich moet melden. We gaan er namelijk 2 in gebruik nemen,
de normale Chiro poort en de poort wat verder in de straat aan de Oude Boekerij.
Wij vragen aan jullie om enkele dingen niet te vergeten:
Mondmaskers, alle -12 leden dragen mondmaskers
Drinkbus
Een warme jas, sjaal, handschoenen,…. We spelen veel buiten en dan kan het
koud worden.
Voor Kwiks:
De kwiks komen naar de Chiro op ZATERDAGVOORMIDDAG van 10u-13u.
Wij organiseren 2 bubbels van 10 leden voor deze afdeling per maand. Dat houdt in
dat sommige leden een maand niet naar de Chiro kunnen komen. We werken met
een inschrijvingssysteem dat geldt voor een hele maand. De eerste 20 leden worden
verdeeld in 2 groepen. De rest komt op een wachtrij te staan en krijgt voorrang als u
de maand erna uw dochter opnieuw inschrijft. De maatregelen houden ook in dat uw
dochter moet kiezen voor een hobby. Chiro zou je dan een maand lang kiezen, wij
vertrouwen erop dat u dit respecteert.
De leiding van de afdeling (Suzanne, Luna en Nanou) verdeeld deze groepen en laat
ook weten aan welke poort u zich moeten melden. We gaan er namelijk 2 in gebruik
nemen, de normale Chiro poort en de poort wat verder in de straat aan de Oude
Boekerij.
Wij vragen aan jullie om enkele dingen niet te vergeten:
Mondmaskers, alle -12 leden dragen mondmaskers
Drinkbus

Een warme jas, sjaal, handschoenen,…. We spelen veel buiten en dan kan het
koud worden.
Inschrijven voor 2 mei kan met deze link: https://forms.gle/SF3FaWRH8XRWajvW6
Voor Tippers, Tiptiens en Aspiranten:
De +12 komt naar de Chiro op zondagnamiddag van 14u-17u. De speelplaats wordt
voor hen in 3 delen verdeeld. De leiding van de afdeling zelf communiceert hierover
met de leden. Voor de Tippers, die met 14 ingeschreven leden zijn, wordt er
onderling ook een inschrijfsysteem voorzien maar dit wordt door leidsters Britt en
Yuna geregeld. Zowel de Tiptiens en Aspiranten kunnen gewoon een bubbel van 10
vormen. +12 moet altijd een mondmasker dragen en mogen niet in de lokalen
komen. De maatregelen houden ook in dat jullie moeten kiezen voor een hobby.
Chiro zou je dan een maand lang kiezen, wij vertrouwen erop dat jullie dit
respecteren. Wij vragen jullie om enkele dingen zeker mee te nemen:
- Mondmaskers
- Drinkbus
- Een warme jas, sjaal, handschoenen,…. We spelen altijd buiten en dan kan het
koud worden.
Het nieuwe systeem vanaf 8 mei tot hopelijk het einde van het jaar:
Speelclub:
Aangezien speelclub (1ste- 3de leerjaar) met 36 leden zijn ingeschreven zullen zij zich
nog wel moeten inschrijven. Gewoon om er zeker van te zijn dat we niet over de
bubbel van 25 gaan. Hiervoor zal u elke maand een link ontvangen. De speelclub
heeft gewoon Chiro op zondag voormiddag van 10u-13u. Tenzij anders aangegeven in
het boekje (met de examens van de leiding kan dit al eens veranderen naar vrijdag
avond), bekijk dit dus zeker heel goed.
Inschrijven kan hier: https://forms.gle/jkzASYLtFU9ud9Pz5

Kwiks:
De kwiks (4de- 6de leerjaar) zijn net met 25 leden zij kunnen het dus zonder
inschrijving doen. Zij zijn elke zaterdagvoormiddag welkom op de Chiro van 10u- 13u.
Tenzij anders aangegeven in het boekje (met de examens van de leiding kan dit al
eens veranderen naar vrijdag avond), bekijk dit dus zeker heel goed.
Tippers, Tiptiens en Aspiranten:
Deze afdelingen blijven gewoon op zondag namiddag van 14u-17u Chiro hebben.
Tenzij anders aangegeven in het boekje (met de examens van de leiding kan dit al
eens veranderen naar vrijdag avond), bekijk dit dus zeker heel goed. Leden moeten
zich niet inschrijven om naar de Chiro te komen.

Wij doen ook mee aan een actie om inktpatronen te verzamelen van Canon en HP printers, alle
informatie daarover kan je terugvinden op onze site en sociale media.

Veel liefs van de leidingsploeg!

Zoals jullie wel weten organiseren we jaarlijks onze Chirofuif Fix it in februari.
Die kon dit jaar spijtig genoeg niet doorgaan
Maar, Chiro Klaasje zou Chiro Klaasje niet zijn als we geen alternatief zouden
bedenken!
Daarom verkopen we cocktailboxen. In elke box zitten 2 cocktails naar keuze en
wat leuke extra’, voor maar 15 euro
Je kan bestellen via deze link https://forms.gle/82tgbYipamusmuRbA

Dag lieve speelclubers!
Tijd voor een nieuwe maand vol megasuperduperfantastischleuke zondagen, zijn jullie er
klaar voor?
Zondag 2 mei 10u-13u
Dag lieve speelclubbers, deze zondag is het aspi in leiding en daarom spelen we een echt
boerenbosspel! Er is namelijk iets gebeurt op de boerderij. Boer jos en Karel hebben ruzie over
wie de beste legkippen heeft. Willen jullie komen helpen om deze ruzie op te lossen? Kom dan
zeker naar de chiro van 10-13u

Zondag 9 mei 10u-13u
Zet jullie kokmutsen maar op en trek jullie mooiste schort aan, want vandaag
gaan we koken! Tijd om te laten zien dat de speelclubbers de nieuwe topchefs van
Vlaanderen zijn, kom maar naar de Chiro van 10u tot 13u.

Zondag 16 mei 10u-13u
Een maand zonder een verassing? Dat gaat niet! Zijn jullie benieuwd welke verassing het deze
keer is? Dan zien we jullie van 10u tot 13u op de Chiro!

Zondag 23 mei 10u-13u
Dat jullie de stoerste speelclubbers zijn, dat weten we al. Maar toch gaan we dat vandaag nog
eens testen met een bosspel! Trek je wandelschoenen aan en kom mee met ons naar het bos. We
zien jullie op de Chiro van 10u tot 13u.

Zondag 30 mei 10u-13u
Jullie zijn niet alleen stoer, slim en topchefs maar ook prachtige speelclubbers! Daarom doen we
vandaag een modeshow, zijn jullie er klaar voor? Dan zien we jullie op de Chiro van 10u tot 13u!

Zo, weer een maand voorbij! Dikke zoenen van leidsters Lynn, Antje en Kitty XXX

Hiiii lieve leden, hopelijk hebben jullie weer zin in een super toffe maand vol chiro.
Hieronder lees je wat er allemaal op het programma staat voor jullie :)

Zaterdag 1 mei 2021 (10u00 - 13u00)
Hallo liefste kwiks, het zijn de aspiranten hier! Wij komen vandaag
bij jullie in leiding staan! :))
Maar wat we vandaag gaan doen is nog een verrassing! Kom zeker
naar de chiro verkleed als boer of boerin! Tot dan!
Groetjes, de aspiranten

Opgelet!! Vanaf volgende? week komen jullie terug op zondag! Gelieve je in te
schrijven via de link die we doorsturen via sms.

Zondag 9 mei 2021 (14u00 - 17u00)
Oh neeeee! Deze nacht is er een moord gepleegd!
Wij hebben gehoord dat jullie wel goede detectives
zijn, dus willen we jullie vragen om deze zondag de
moord op te lossen en de dader te vinden!

Zondag 16 mei 2021 (14u00 - 17u00)
Vandaag gaan we DIY tote bags maken! Wij hebben er alvast veel
zin in hihi! Jullie ook? Kom naar de chiro van 10u tot 13u!!! <3
Zondag 23 mei 2021 (14u00 - 17u00)
Deze zondag gaan we ontdekken of jullie misschien wel het talent
hebben om fotograaf te worden en of er misschien wel in 1(of
meerdere) van jullie een fotomodel schuilt. Hoe gaan we dit
ontdekken? Wel, we houden deze zondag een fotowedstrijd!

Zondag 30 mei 2021 (14u00 - 17u00)
Wat denken jullie ervan als we onszelf eens lekker
gaan verwennen? Wij vinden het in ieder geval een
topplan! Kom met je badjas naar de chiro! Zelfs je
sloefen mag je aan doen! Hoe comfortabeler hoe
beter! Wij zien jullie dan!

Zo de maand is weeral voorbij!
Het kamp komt al dichter en dichter! Hebben jullie er al zin in?
Maar eerst nog een maandje vol leuke activiteiten!
We zien jullie volgende maand! Xx

Allerliefste tippers, we hebben suuuper goed nieuws! Vanaf 8 mei mogen we terug met 25 buiten activiteiten doen.
Dat wil zeggen dat we EIN-DE-LIJK terug met de hele tippergroep plezier kunnen maken op zondag! Deze
versoepeling geldt nog niet voor zondag 2 mei, dus voor die week zullen we nog werken met inschrijvingen. We
hebben heel wat leuke activiteiten gepland, Lees maar verder!
Zondag 2 mei (14u-17u)
Hey girls, vandaag worden jullie verwacht op de chiro van 14u-17u. Wat we
gaan doen is nog een groot raadsel. Zorg er wel voor dat je voor de chiro
zeker een bezoekje hebt gebracht aan het toilet. Veel liefs van jullie secret
aspiranten leiding
Zondag 9 mei (14u-17u)
Oh neeeee! Deze nacht is er een moord gepleegd! Wij hebben gehoord dat
jullie wel goede detectives zijn, dus willen we jullie vragen om deze zondag
de moord op te lossen en de dader te vinden!
Zondag 16 mei (14u-17u)
Vandaag trekken we er weer op uit. We steken de Schelde over om in het mooie Bazel een super cool dorpspel te
spelen. Deze week spreken we niet op de Chiro af, maar aan de veerboot EN met de fiets. Zijn jullie benieuwd hoe
wij Bazel onveilig gaan maken?
Zondag 23 mei (14u-17u)
Deze zondag gaan we ontdekken of jullie misschien wel het talent hebben om
fotograaf te worden en of er misschien wel in 1(of meerdere) van jullie een
fotomodel schuilt. Hoe gaan we dit ontdekken? Wel, we houden deze zondag een
fotowedstrijd!

Vrijdag 28 mei (19u-21u)
Onze eerste avondchiro van dit jaar! Vanavond trekken we het bos in. Deze
week houden we het niet bij één spel, maaaaaar doen we er twee door elkaar.
Zijn jullie benieuwd welke spelen wij gaan mixen tot een spannend bosspel?

Wij hebben genoten om ons nog eens met de hele groep te amuseren! Wij hebben al super veel zin in de volgende
maand, waar we een knaller van een laatste maand gaan van maken!!
Veel knuffels van jullie liefste leidsters!!!
Britt en Yuna
XXX

‘’Kiekeboe wat ben ik blij bij de TIP’10 bij de TIP’10 ben ik blij.’’ Nog maar 2 maandjes en we
zijn al weer weg. Maar voordat we weg zijn moeten we of course nog van elke zondag
genieten. Want ge weet maar nooit wanneer het de laatste is #welovecorona.

Zondag 2 mei (14u-17u)
Jullie lot ligt in jullie eigen handen vandaag. Wees snel. Wees creatief.

Zondag 9 mei (14u-17u)
Vandaag trekken we erop uit naar Japan. Bereid
jullie voor op een helse tocht naar de gouden
medaille. Doe je best je hoog springschoenen of toch
maar je klimschoenen? Die keuze ligt bij jou, maar
wees voorbereid voor alles!

Zondag 16 mei (14u-17u)
OEIOEIOEI nu wilde wij juist een spelletje spelen op de wifi maar deze is uitgevallen. Hoe
gaan we dit oplossen? Is er überhaupt wifi op chiro klaasje??? Dit zullen jullie vandaag
moeten fixen. Maar hoe?

Zondag 23 mei (14u-17u)
Heu een maand zonder verrassingen hahahah dat kan toch niet, duuuus hierbij een
verrassing ;)))

Vrijdag 28 mei (19u-21u)
Wat we vééél te weinig hebben kunnen doen dit jaar, gaan we vandaag rechtzetten. We
spelen na lange tijd nog eens een bosspel!!!

JUJU tot in het boekje van volgende (aka laatste :() maand!

ASPIRANTEN
Dag lieve kippetjes, het is weer een nieuwe maand, de maand mei.
Bekijk maar eventjes hieronder wat we gaan doen.
2 mei is het aspi in leiding. De uren en de groepen worden zondag 25 april
meegedeeld dus dat moet je dan goed onthouden.

9 mei gaan we werken aan jullie eigen winstgevende activiteit. We hadden het
idee om een speurtocht te doen voor vrienden en familie in bubbels van 10.
We zouden dit gratis doen maar met de mogelijkheid om een vrije bijdrage te
geven. Deze speurtocht zouden we dan 16 mei uitvoeren. Zorg dus zeker dat
jullie al jullie creativiteit meehebben. Het is Chiro van 14u-17u.

16 mei vandaag doen we onze super coole speurtocht waar jullie zo hard aan
hebben gewerkt. Zorg dus zeker dat je veel vrienden optrommelt om mee te
doen aangezien het gratis is!

23 mei vieren we Internationale Chiro Woman Day! We zullen eens laten zien
waar echte chiro grieten toe in staat zijn. Het is Chiro van 14u- 17u

28 mei. Vandaag is het avond Chiro omdat het examens zijn. Om jullie toch een
beetje blij te maken doen we daarom een kampvuur avond bij Lisanne in de
wei. We spreken daar ook af omdat de Chiro anders te druk wordt. Als je niet
weet waar dat is dan typ je maar Milagrow boerderij in op google maps of je
vraagt het aan een vriendinnetjes. Het is Chiro van 19u- 21u.

Voila dat was het weer voor mei, op naar juni en veel succes met jullie examens!!
Lovies van jullie leiding xoxo Dorien en Wolke xoxo

