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Chiro Klaasje 

Beste ouders 

 Wij leggen jullie graag even uit wat de nieuwe maatregelen zijn. Lees dit bericht goed want er 
verandert een hele hoop! 

Voor Speelclub: 

Speelclub blijft zondagvoormiddag van 10u- 13u Chiro hebben.  
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 de Chiro kan via deze link: https://forms.gle/9aeSjDdjFQ5orWBK6      
De deadline is 3 februari! 

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 

https://forms.gle/9aeSjDdjFQ5orWBK6
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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. 

Wij vragen u om zeker aan ons te melden als u een besmetting heeft opgelopen, zo kunnen we de 
rest van de bubbel contacteren. Bij een eventuele uitbraak op een school, contacteert u ons best 
ook.  

Warme Chiro knuffels 

De leidingsploeg 

 



Dag lieve speelclubbers! 

Tijd voor een nieuwe maand vol spelletjes en plezier, zijn jullie er klaar voor?  

 

Zondag 7/02 (10u-13u)  

Dat jullie superslim zijn, dat weten we al! Vandaag is het tijd om te laten zien hoe slim jullie nu 

echt zijn en wat er allemaal in die hersentjes van jullie zit, waaaaaaaaant we spelen een quiz 

      

Train jullie superslimme hersenen al maar en kom naar de Chiro van 10u-13u. 

 

Zondag 14/02 (10u-13u)  

VANDAAG IS HET VALENTIIIIIIJJJJJJJN! De dag van de liefde, dus spelen we natuurlijk een 

Valentijnspel.  

Zijn jullie ook benieuwd? Kom dan maar naar de Chiro met een hartje vol liefde <3 

 

Zondag 21/02 (10u-13u) 

Oh oh, het is tijd voor een verrassing!!!!! Wat hebben de leidsters nu weer in petto? 

Zijn jullie ook benieuwd? Kom dan maar naar de Chiro van 10u-13u!  

 

Zondag 28/02 (10u-13u) 

Jongens, jongens, jongens IEUW! Vandaag zijn jullie voor 1 dag stoere speelclubJONGENS! Kom naar de Chiro in jullie 

mooiste jongensoutfit en laat maar eens zien hoe goed jullie de jongens kunnen nadoen! 

 

 

Zo, deze maand zit er al weer op! Hopelijk hebben jullie superduper veel plezier gehad, wij kijken al uit naar de 

volgende maanden!  

 

Dikke zoenen van Kitty, Lynn en Antje XXX 



 
 

Woehoeoeoeoeoeoeoeoeoew! EIN-DE-LIJK mogen we weer samen plezier maken op de Chiro! Wij 

kijken er ontzettend hard naar uit om jullie mooie gezichtjes weer te zien zonder daarvoor naar een 

computerscherm te moeten kijken. Wij zijn er alvast helemaal klaar voor en hebben heel wat leuke 

activiteiten voorzien om van februari een knaller van een maand te maken!  

 

Zondag 7 februari (14u-17u) 

 

Wij hebben gehoord dat er bij Jochihe toch wat louche zaakjes gebeuren... Dat willen wij toch eens 

gaan onderzoeken, maar dat kan niet zomaar. Ten eerste kunnen wij dat niet alleen, dus hebben we 

jullie hulp nodig. Ten tweede moet dit in alle discretie gebeuren en gaan we ons als echte spionnen 

moeten gedragen. Zijn jullie ook benieuwd wat we allemaal te weten gaan komen tijdens onze 

geheime missie? Zeker komen dan! 

 

Zondag 14 februari (14u-17u) 

 

Love is in the air! Het is Valentijn en deze speciale dag kunnen we niet zomaar 

laten passeren. Vandaag gaan we op zoek naar dé perfecte liefdesmatch 

tijdens het Are You The One?-spel! Zijn jullie klaar om de liefde van jullie leven 

te vinden?  

 

Zondag 21 februari (14u-17u) 

 

Helaas pindakaas gaat het schaatsen dit jaar niet door 😢, maaaar wij 

zorgen ervoor dat jullie niet te hard moeten treuren. Vandaag 

organiseren we grootse winterspelen op de Chiro zelf!  

 

Zondag 28 februari (14u-17u) 

 

Doe jullie stapschoenen maar aan, want vandaag gaan we op wandel! Waar naartoe? Dat is nog een 

mysterie. In ieder geval is een chirowandeling de perfecte combinatie van beweging, buitenlucht, 

gebabbel, gelach en gezang. Wat hebben we nog meer nodig om ons te amuseren?  

 

 

Wij hebben er zo hard van genoten om eindelijk weer te kunnen 

ravotten op de Chiro! We kunnen al niet wachten om volgende 

maand weer zoveel plezier te beleven met jullie!  

 

Dikke knuffels en kussen, 

Jullie lieve leidsters 

XXX  



2005-2006 

 
Woehoeew, eindelijk mogen we elkaar terugzien! We gaan nog alles uit de kast halen om de 
vorige maanden in te halen, zijn jullie benieuwd? Vergeet zeker geen mondmasker en doe 
een warme jas aan! PS: kunnen jullie aan ons laten weten wanneer jullie er zullen zijn, 
dankje!  
 
7 februari: 14u-17u  
nummer 4, voor vandaag hebben 2 personen hun gsm nodig!  
 
14 februari: 14u-17u 
nummer 7, neem zeker een dekentje mee of doe genoeg laagjes aan!  
 
21 februari: 14u-17u 
nummer 5 
 
28 februari: 14u-17u  
nummer 1 

 
 
 
Heel veel succes met het oplossen ;)) Veel liefs van jullie leidsters xxx 



Februari is van de Aspi’s 
Lieve schatjes we mogen eindelijk terug Chiro geven! En daar gaan we goed 
gebruik van maken deze februari. Wij zijn zo blij jullie eindelijk terug te kunnen 
zien na maanden van online Chiro. Volgens mij barsten we spontaan in tranen 
uit als we jullie door de poort zien komen. Over poorten gesproken jullie 
worden zondag verwacht aan de poort aan de oude boekerij. Niet de 
normale Chiro poort maar degene wat verder in de straat. Je zal het wel zien. 
Ook willen we jullie waarschuwen dat als je voor de Chiro kiest, je geen 
andere hobby kan doen voor een maand. Laat ons dus telkens weten of we je 
kunnen verwachten. Maar dan nu, het programma van de maand februari! 
 

 
Zondag 7 februari: 14u- 17u 
Deze zondag beginnen we de maand met een aspi dag. We gaan opzoek 
naar de ware betekenis van het “aspi” zijn en waarom wij zo trots zijn om deel 
van deze geweldige afdeling te zijn! We dompelen jullie helemaal onder en 
halen jullie Chiro motivatie van onder het stof tevoorschijn. Jullie Chiro hartje 
zal blinken als nooit tevoren! Tot dan. 
 

 

Zondag 14 februari: 14u-17u 

Vandaag werken we verder aan dat opblinken van jullie Chiro motivatie. Haal dus zeker je actieve kant 

boven want we spelen een bosspel. Wij aspiranten van Chiro Klaasje gaan namelijk de wereld 

proberen te redden door een corona- vaccin* te vinden. Wereldgeschiedenis 

zal door ons worden geschreven! “Chiro vindt goedkoop Corona vaccin door 

choco met ketchup te mengen.” Wereldschokkend nieuws.  

*For legal reasons this is a joke 

 

Zondag 21 februari: 14u-17u 

Deze 21 februari spelen wij een quiz, niet zomaar een quiz maar wel een super 

ongelooflijke uitgebreide leidings quiz! Probeer dus om je verstand deze week 

niet te overbelasten zodat je wat kan bewaren voor deze zondag, je zal het nodig hebben want dit 

wordt heeeel moeilijk.  

 

Zondag 28 februari: 10u- 17u 

Vandaag is onze vaste voettocht! Meer informatie krijgen jullie van ons nog. Het idee is dat we 20 km 

zullen wandelen en dat jullie daar sponsors voor zoeken. In de whatsapp groep die we hebben vinden 

jullie het formulier terug dat je moet invullen. Probeer zoveel mogelijk mensen te motiveren ons te 

sponsoren. Op die manier geraken we ook makkelijker in Kroatië. Draag zeker goede stapsokken en 

stapschoenen aan. Neem een rugzakje mee met drinken! 

 

Zo dat was februari alweer, wat gaat de tijd snel. Gelukkig was dit een maand waarin we jullie konden 

zien! WE LOVE YOU GUYS!!! XOXO Dorien en Wolke.  
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