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Chiro Klaasje

Beste ouders
Net als vorige maand zal de +12 zal waarschijnlijk nog een lange tijd
online Chiro hebben. Hun leidsters zullen vooral met hen

communiceren via sociale media waar ze vaak online groepjes
hebben. Deze werking loopt extreem flexibel en zeer goed.
Voor de -12 (speelclub en kwiks) is dit echter een heel andere zaak.
Voor jullie is dit ook absoluut niet handig. Gelukkig verloopt die
werking ondertussen terug op zondag. Wel met enkele aanpassingen
die hieronder staan:
-

Speelclub heeft Chiro van 10u-13u
Kwiks hebben Chiro van 14u-17u
IEDEREEN draagt een mondmasker, leiding en leden
Je neemt een DRINKBUS mee

Verder hebben wij wel een heleboel Chiro nieuws.
Ten eerste hebben wij een nieuw algemeen e-mailadres:
Chiro.klaasje@gmail.com. Hier kan je ons vragen op stellen en
ontvang je mails van ons!
Ook hebben wij een enquête voor jullie opgesteld over een
eventuele nieuwe winstgevende activiteit. Deze kan je hier vinden:
https://forms.gle/5TePmBGCVMUhhMK57.
Onze lieve Aspiranten organiseren ook een super leuk winteravond
alternatief. Ze verkopen namelijk winteravond pakketten die we bij
u thuis leveren! Het basis pakket kost 10 euro maar je kan er drank
en eten bij bestellen zoals jenever en chips. Bent u geïnteresseerd?
Stuur dan zeker een mailtje naar lisanne.sjongers@hotmail.be.

Veel liefs
Chiro Klaasje Hemiksem

Chiro Klaasje

HEEEEEEEY ALLER LIEFSTE SPEELCLUBBERS,
De eerste maand in het nieuwe jaar is van start gegaan en dat betekent een heleboel nieuwe,
leuke, grappige en dolfijne spelletjes dat wij voor jullie voorzien hebben!
8 januari 2021 – 18u30-20u30
Ballen, ballen, ballen, ballen, ballen, ballen,… Jullie kunnen het misschien wel
al raden! Vandaaaaag spelen we pleinspelen. Maar niet zomaar de gewone
pleinspelen, nee hoor! Wij spelen pleinspelen met een grote twist! Wil jij te
weten komen hoe we onze pleinspelen combineren met verschillende
soorten ballen? Dan moet je zeker komen naar de AVONDchiro van 18u30 tot
20u30!
17 januari 2021 – 10u-13u
Vandaag zullen wij jullie heel hard missen want jullie leidsters gaan geen chiro geven vandaag
maaaaaar onze lieve aspiranten staan helemaal paraat om jullie een onvergetelijke zondag te
bezorgen! Willen jullie weten wat onze zotte aspiranten met jullie gaan doen? Kom dan zeker
naar de chiro van 10u tot 13u!

24 januari 2021 – 10u-13u
Alle eendjes zwemmen in het water, falderalderiere
falderalderareeeeee. Ja hoor vandaag gaan we zwemmen!
Maar dit jaar verloopt het een beetje anders, wij gaan niet
naar het zwembad van Hemiksem… maar in plaats
daarvan spelen we een super-mega-cool waterspel op de chiro
zelf! Kom allemaal verkleed als een echte
zwemster! Wij zien jullie graag verschijnen om 10u
en jullie mogen terug huiswaarts keren om 13u!

31 januari 2021 – 10u-13u
Vandaag gaan jullie de strijd aan tegen elkaar tijdens onze laddercompetitie! Wie
klimt er helemaal naar boven en eindigt aan de top? Trek jouw strijdersschoenen
maar aan en kom naar de chiro van 10u-13u!

Chiro Klaasje

Heel veel dikke knuffels van jullie
leidsters!
Kitty – Lynn – Antje

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chiro Klaasje

Liefste kwikjes, we zijn net 2021 ingegaan wat wil zeggen dat we ons geweldige chiro jaar verder zetten!
Benieuwd wat we deze maand gaan doen?? Lees dan zeker verder! De leidsters kijken er alvast enorm naar uit!
Vergeet zeker geen drinkbus en mondmasker mee te nemen naar de chiro!!

Zondag 3 januari (GEEN chiro)
Vandaag is het jammer genoeg GEEN chiro. We willen jullie nog wat uitgebreider van de vakantie en het nieuwe
jaar laten genieten. Volgende week zijn we weer van de partij!!

Vrijdag 8 januari (18:30-20:30)
Het nieuwe jaar is net begonnen en dit willen we graag samen met jullie vieren!
Wat er jullie te wachten staat is natuurlijk een verrassing! Deze keer mogen jullie
wél een cadeautje meenemen. Dit mag maximum 5 euro kosten! WIj hebben er
alvast zin in!!

Zondag 17 januari (14:00-17:00)
Vandaag nemen de aspiranten voor een dagje de leiding over. Zijn jullie ook
benieuwd wat zij voor jullie in petto hebben? Kom dan zeker naar de chiro van
14:00-17:00

Vrijdag 22 januari (18:30-20:30)
Brrrrr, zo koud dat het buiten is!! Daarom hebben we besloten om vanavond
gezellig een film te kijken! Je mag zeker een onesie of een dikke warme trui
aan doen want we zetten de ramen open voor een beetje verluchting! Welke
film we gaan kijken is natuurlijk nog een verrassing :))

Zondag 31 januari (14:00-17:00)
Suzanne: “Hee Nanou, pak jij ons spel even?“ Nanou: “Ons spel? Ik heb geen spel
gezien. Heb jij een spel gezien Luna? Luna: ‘’Oei. Ik heb het precies ook niet gezien!”
Suzanne: “Ohnee! We zijn ons spel vergeten!!”
Januari zit er weeral op :(( Maar februari staat al voor de deur! Tot volgende maand lieve
schatten! Dikke kussen en knuffels, de leidsters xxx
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Gelukkig nieuwjaar! Jammer genoeg nog steeds geen echte Chiro in januari …
maar dat wil niet zeggen dat we elkaar niet meer gaan zien! Jullie zijn allemaal
welkom op onze onlineactiviteiten. Hoe meer vriendinnetjes aanwezig, hoe leuker!

Zondag 3 januari (niet live)
Het jaar 2020 is snel verstreken. Daarom is het belangrijk om je goede
herinneringen te koesteren van het voorbije jaar. Want ja, die waren er ook!
Maak samen met ons een memoryboard met al jullie fijne herinneringen en laat
ze aan de rest van de groep zien. Uitleg krijg je in de bijkomende video.

Zondag 10 januari (niet live, wel om ter snelst)
We willen graag iets vertellen, maar dat kunnen we niet.
Het is een geheim. De rest van de Chiro mag het nooit te
weten komen! Wat we wel kunnen vertellen is dat er iets
verstopt ligt. Maar wat? En Waar? Vandaag krijgen jullie
een tip en wie het als eerste vindt zal genieten.

Vrijdag 15 januari (live: 19u – 21u)
Huh, staan daar nu weer andere mensen leiding te geven? Yes
it is! De aspiranten zorgen weer een onvergetelijk online spel.
Hoe kan je hen helpen? Door gewoon aanwezig te zijn! De link
wordt nog doorgegeven in onze Whatsappgroep.

Vrijdag 22 januari (live: 18u30 – 20u15)
Ooit online pictionary, times up of weerwolven gespeeld? Wij zorgen alvast voor
de spelletjes, jullie voor het gezelschap.

Zondag 31 januari (live: 14u – 17u)
Nu we toch al in het tweede semester zitten, denken we wel dat jullie er klaar
voor zijn. Het enige echte puberspel! De apenjaren zijn niet gemakkelijk, maar dit
spel zal jullie het leven misschien iets makkelijker maken.
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Hopelijk zijn jullie innerlijke chirogrieten nog niet verdwenen,
want wij zijn altijd super blij om jullie gezichtjes nog eens te
zien. Elkaar blijven zien, houdt onze band sterk!
Dikke dikke dikke knuffels
Yuuntje en Brottje

Chiro Klaasje

2005 - 2006

Liefste tiptiens, een heel gelukkig nieuwjaar! Hopelijk mogen we elkaar in 2021 terug veel
zien en samen nog véél gekke zondag beleven! In januari zal dit spijtig genoeg nog niet het
geval zijn.. :( toch hebben we voor leuke alternatieven gezorgd!
Zondag 3 januari
Vandaag is het spijtig genoeg nog chiro, maar geniet nog met
volle teugen van jullie vakantie!
Zondag 10 januari
Na al de feestdagen is het tijd om de extra calorieën er terug af
te branden ;), vandaag krijgen jullie de opdracht om het
chiroteken te fietsen/wandelen/lopen/.. zoals hiernaast.
Uiteraard mogen jullie ook zelf kiezen welke vorm jullie maken,
zolang het chiro gerelateerd is! Via de app ‘Strava’ kan dit
geregistreerd worden en kunnen jullie dit naar ons doorsturen!
Vrijdag(!) 15 januari (20u-21u)
We willen jullie graag nog eens zien en organiseren daarom een spelletjes avond. De link zal
die dag in onze groep gestuurd worden!
Zondag 24 januari (14u-17u)
VERRASSING, meer info later in onze groep ;))

Zondag 31 januari (14u-17u)
VERRASSING, meer info later in onze groep ;))
Vandaag gingen we normaal gezien zwemmen, maar omdat we de
jongens niet kunnen missen gaan we dit vervangen door een super
graaf samenspel. Het spel gaat nog ietsje verder dan de vorige keer.
Deze keer moet je geen account maken maar moet je jezelf
verkleden als een totaal ander persoon. We spelen dus The masked
Singer. Zorg er dus voor dat je niet herkenbaar bent (je gezicht maar
ook je omgeving).
Veel liefs, jullie leidsters (die niet kunnen wachten om terug in het echt chiro te geven!!!)
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Januari
In deze koude maanden en zonder “echte” chiro proberen we er ook deze maand voor jullie het
beste van te maken. Maar ook deze maand blijft het helaas online chiro. Met zen allen maken we het
beste van heel deze periode.
Wil je weten wat we gaan doen kijk dan gewoon naar de rebus.
1 Januari
gelukkig nieuwjaar allemaal, we hopen
dat er een beter jaar aan komt voor ons allemaal.
Het si wel info sessie over de winteravond om
14u!

8 januari (vrijdag)
Vandaag is het een voorbereiding voor de aspi in leiding.
15 januari / 17 januari
Bij deze een gewoon saai tekstje. Het is weer aspi in leiding!!!!!
24 januari

31 januari

Ik hoop op samen met jullie op betere tijden. Dikke knuffels Wolke en Dorien xxx
P.s.: als je nog niet ingeschreven bent voor buitenlands kamp kan je dat hier doen:
https://forms.gle/sJLwFrAM5QSohonq7
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