De Flits

April

Chiro Klaasje Hemiksem

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.

-> De link om in te schrijven kan u vinden op onze site of via mail. Als u geen mail ontvangen hebt kan u ons altijd
contacteren op chiro.klaasje@gmail.com
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.

We hebben gemerkt dat er wat verwarring is ontstaan over de 1 hobby per maand regel. Het wordt aangeraden om
1 hobby per maand te doen, maar het is niet verplicht. Wij, als Chiro, zouden het erg appreciëren als jullie het ook
echt bij 1 hobby per maand houden.
Warme Chiro knuffels
De leidingsploeg
Chiro Klaasje Hemiksem

SPEELCLUB
Heeeeeeeey liefste speelclubbertjes!
Er is weer een nieuwe maand van start gegaan. Hier gaan we daaaaaan:
4 april 2021
GEEN CHIRO vandaag omdat het paasvakantie is… Geniet van jullie vakantie!
11 april 2021
Ook vandaag GEEN CHIRO

Maar vanaf volgende week vliegen we erin! Tot snel

18 april 2021 – 10u-13u

‘Draai een keer in het rond
Stamp met je voeten op de grond
Zwaai je armen in de lucht
Ga nu zitten met een zucht
Stap nu rond als een gans
Zo gaat de kabouterdans’
Vandaag spelen we een kabouterspel! Zijn jullie benieuwd wat we vandaag gaan doen? Zorg
dan dat je om 10u in je mooiste kabouterkostuum aan de chiropoort staat! Jullie mogen om 13u
terug naar huis.
25 april 2021 – 10u-13u

Geef me een K
Geef me een N
Geef me een U
Geef me een T
Geef me een S
Geef me een E
Geef me een L
Geef me een E
Geef me een N
Geef me een !
Haal jullie creativiteit al maar boven! Wij zien jullie graag verschijnen om 10u. Om 13u mogen
jullie weer huiswaarts keren.

DIKKE DIKKE DIKKE KUSSEN VAN JULLIE LEIDSTERS!
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-

Lieve kwiks, zijn jullie klaar voor een nieuwe maand in beperkte coronachirobubbel? Wij
hebben alvast zin in de activiteiten die deze maand op de planning staan… Ben je
benieuwd, neem snel eens een kijkje ;)

Zaterdag 3 maart
Vandaag is het spijtig genoeg geen chiro , extra tijd om van jullie vakantie te
genieten. Tot snel!!!
Zaterdag 10 maart
Vandaag is het spijtig genoeg geen chiro , extra tijd om van jullie vakantie te
genieten. Tot snel!!!

Zaterdag 17 april (10u tot 13u)
Kom vandaag zeker met de fiets! We proberen vandaag met zo min
mogelijk slagen het balletje weg te krijgen. Weet jij al wat het is?

Zaterdag 24 april (10u tot 13u)

Vandaag gaan we ons lekker creatief bezig
houden! Zijn jullie benieuwd naar wat we gaan
maken? Kom dan zeker naar de chiro :).

De maand april is weeral voorbij, op naar de volgende maand!
Kusjes van jullie leidsters
xxx
Luna, Suzanne en Nanou

Tippers
De paasvakantie is begonnen, oehf! Eindelijk even uitrusten van al die
schoolstress en genieten van het zonnetje. De chiro zal jullie de eerste 2
zondagen van april ook wat rust geven. Ook onze batterijtjes zullen tegen dan
weer helemaal opgeladen zijn om er weer tegenaan te gaan! Fijne vakantie
allemaal!
Tot dan!
Zondag 18 april (14u – 17u)
Als er iets is dat je absoluut in je kleerkast moeten hebben
zitten, zijn het wel leuke sokken. We vinden ze in alle kleuren
en printjes, maar hebben jullie al echte tippersokken? We
halen onze beste tie dye – technieken boven om onze eigen
collectie te maken. Neem zelf ook nog een oud kledingstuk, schoenen of wat
dan ook mee om helemaal op te pimpen.
Zondag 15 april (13u – 17u)
Tijd om nog eens op uitstap te gaan! We
verlaten de grenzen van Hemiksem en
betreden het prachtige Niel met haar
avontuurlijke kleiputten. Benieuwd wat
we er gaan doen? Kom dan met de
FIETS naar de Chiro, dan vertrekken we
samen om 13u.
Na zo’n korte maand, kunnen we niet wachten op de volgende! We zien jullie
snel weer!
Kusjes van jullie favo leiding, Yuna en Britt.

April zal voor ons maar een korte maand zijn, maar zoals altijd halen we er het beste uit!
Lees maar verder :))

Zondag 4 april:
Vandaag moeten we jullie jammer genoeg missen
want het is Pasen geniet nog van jullie vakantie
en raap veel eitjes. Maar het is dus GEEN chiro.

Zondag 11 april:
Ook vandaag is het GEEN chiro, geniet maar ten volle van de paasvakantie! Wij zien jullie
volgende week!

Zondag 18 april: 14u-17u
Vandaag gaan we jullie cultuur eens testen. Zijn jullie echt brave meisjes of zijn jullie van de
straten. We spelen een straattaal quiz. Kom zeker verkleed alsof je van de straten komt.
Hoe meer je je inleeft hoe meer woorden je wellicht raadt.

Zondag 25 april: 14u-17u
Kan jij met meer dan 11 balen jongleren of kan je meer dan 53
lepels op je lichaam laten balanceren. Dan is het vandaag jouw dag
want vandaag doen we onze guinness world records boeken open.

Ook deze maand vloog voorbij. Nog maar een paar maandjes en dan slapen we samen in
een tent. Wij kunnen écht niet meer wachten. Dikke kussen van jullie liefste leidsters xxx

Apsiranten
Welkom bij de vierde maand van dit jaar namelijk april. Spijtig komt de paasvakantie wat
roet in het eten gooien want deze maand hebben we eigenlijk maar 2 keer Chiro wat super
zielig is… Daarom zijn wij er zeker van dat op de 2 zondagen dat het dan toch Chiro is jullie
met velen zullen zijn! Daarvoor smeken wij elke avond bij de grote Chiro vlag. Ofzoiets…..
Maar bon het plan vind je dus hieronder!

4 april hebben wij geen Chiro omdat de paasklokken dan komen. Of komen de paasklokken
niet meer bij jullie? In ieder geval is Jesus vandaag herezen uit zijn dood en dat vieren wij
met heel veel chocolade. Zoveel chocolade dat we er ziek van worden of verstoppen zodat
onze broers en zussen er niet aankomen. En dan vergeet je zelf waar je je paaseieren
verstopt hebt en dan vind je ze terug met de zomervakantie ofzo, helemaal gesmolten.

11 april hebben wij ook geen Chiro. Niet omdat het een speciale dag is maar omdat het
middenin de vakantie is en we de vakantie vieren met niemand omdat je thuis moet
blijven…. Echt rot
Maaaaaaarrrr
18 april is het wel Chiro van 14u-17u! We gaan een super cool hunger games spel spelen en
Wolke gaat trakteren omdat ze de dag erna jarig is. Ons spel zal doorgaan in het park van
Hoboken dus neem je fiets mee naar de Chiro!!! Train ook al je overlevingstechnieken en
eventueel ook wat ninja skills. We hebben gehoord dat boogschieten altijd van plan komt
dus neem ook een boog mee als je dat toevallig hebt. DIT WORDT EEN SPEL OP LEVEN EN
DOOODDDDD. Zorg dus dat je voorbereid bent.

25 april gaan we van 14u-17u het nog eens hebben over leiding- zijn. We werken aan de
laatste aspi in leiding die er aankomt in mei. We hebben het over jullie vragen en jullie eigen
winstgevende activiteit.

ZOOOO dat was dan april he, op naar mei dan zeker?
Tot dan bebes xoxoxo

