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Beste ouders
Zoals jullie weten zijn het nogal lastige maanden geweest. Het was voor
ons zeker niet makkelijk om een planning te maken omdat het zo onzeker
was wanneer we terug zouden beginnen met de -12 werking. Maar vorige
week voelde we ons dan eindelijk zeker genoeg om hier terug mee te
starten.
Wij willen jullie bedanken voor jullie flexibiliteit in deze moeilijke tijden en
om ons de tijd te geven die we nodig hadden uit te vogelen wat we verder
zouden doen.
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

Ook wilden we vragen of u de tiptiens van
Chiro Klaasje wilt steunen. Ze verkopen
zelfgemaakte kaarsen voor wat extra centjes
op kamp. 🕯
Ze hebben kaarsen gemaakt in alle formaten,
zo zijn er kaarsen voor €2, €3 en €5. Indien u
de tiptiens wil steunen en graag een kaars wil
kopen kan u uw bestelling doorsturen naar:
fleur.vankeilegom@sji.be of 0494857764.

Wij wensen u alvast een warme kerst en een gelukkig nieuwjaar
Chiro Klaasje Hemiksem.
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Dag lieve speelclubbers!
Hier zijn we dan, in de laatste maand van 2020.
We hebben nog 2 zondagen om het jaar mooi af te sluiten, ben jij ook benieuwd
hoe we dit gaan doen? Lees dan maar snel verder!!
Zondag 13 december (10u-13u)
VERRASSIIIIIIIIIIIIIIING! Wij hebben er al superveel zin in, wil
jij weten wat onze verrassing is? Kom dan maar naar de Chiro
van 10u-13u!
Zondag 20 december (10u-13u)
Ohnee, de laatste Chiro van het jaar! Maar niet getreurd, want
het is tijd voor ons kerstfeestje, jeeeeeeeej!
Neem allemaal een cadeautje mee van maximum 5 euro en doe je mooiste
kerstoutfit aan!
Wij kijken er al naar uit, hopelijk jullie ook!
Voila, nu is het tijd voor kerstfeestjes thuis en aftellen naar het nieuwe jaar!
Heeeeeeeeeeeeeeeel veeeeeeeeeeeeeeeel dikke zoenen van jullie leidsters

Antje, Lynn en Kitty
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Hier zijn we weer! Jammer genoeg zijn er een paar maandjes tussenuit gevallen maar
we kunnen weer van start! Ben jij benieuwd wat we nog allemaal voor jullie in petto
hebben?
Snel verder lezen dan! :)

Zondag 13 december (14u00 - 17u00)
meest avontuurlijkste zelve. We spelen
vandaag een super
Kom vandaag als je avontuurlijk spel, bereid
jullie goed voor, want de teams zullen het
hard moeten opnemen tegen elkaar. Het is
chiro van 14u00 tot 17u00.
Zondag 20 december (14u00 - 17u00)
Hoeveel pakjes liggen er al onder jullie kerstboom? Want het is bijna zover!
Daarom gaan wij het ook super gezellig maken vandaag! Maar jullie moeten
wel eerst bewijzen dat jullie het wel verdienen. ;)) Als je wilt weten wat we gaan
doen, zal je van 14u00 tot 17u00 naar de chiro moeten komen! Een tipje: Het is
heeeeeel leuk. (En lekker…) Tot dan!

Het was een korte periode, maar we zien jullie volgend jaar terug!
Fijne feestdagen!
XXX
Jullie leidsters
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Dag allerliefste tippers! We kunnen helaas nog niet terug samen spelletjes spelen op de Chiro zelf,
maaaaaar dat wil niet zeggen dat er niet elke zondag een leuke activiteit is voorzien! Verwacht jullie
al maar aan weer een maand vol super professionele filmpjes!

Zondag 13 december (niet live)
Jullie hebben waarschijnlijk al heel wat examens achter de rug en zijn nog
volop aan het studeren voor de volgende. Wij zijn er zeker van dat jullie het
allemaal super goed doen en dat jullie ongelooflijke slimmeriken zijn.
Vandaag kunnen jullie testen of jullie leidsters ook zo’n slimmeriken zijn in
‘De omgekeerde quiz’! Doorheen de dag mogen jullie ons vragen stellen over
jullie leerstof en wij MOETEN die beantwoorden. Zijn jullie benieuwd naar
wat wij allemaal nog hebben onthouden van het middelbaar?

Zondag 20 december (live)
Zijn jullie huizen allemaal voorzien van een prachtig versierde kerstboom?
Hangen er overal lichtjes op in het huis? Voelen jullie de gezelligheid van
Kerstmis al? Zijn jullie je al dagen lang kei hard aan het uitleven op
kerstmuziek? Vandaag gaan we in ieder geval de kerstsfeer al opzoeken
zodat we helemaal voorbereid zijn op de gezelligste feestdag van het jaar!
(Deze activiteit zal live doorgaan, jippie! Het platform en het uur laten we
nog weten!)

Zondag 27 december (geen Chiro)
Jullie hebben ongetwijfeld hard gewerkt voor de examens en verdienen natuurlijk een vakantie vol
feest en andere leuke dingen! Jullie zullen ons deze zondag helaas wel eventjes moeten missen, want
het is vandaag geen Chiro. Hopelijk hebben jullie gezellig Kerstmis kunnen vieren en maken jullie er
op Nieuwjaar ook een groot feest van! Vrolijke Kerst en gelukkig Nieuwjaar!

Wij duimen alvast dat we snel weer samen naar de Chiro mogen, want wij
beginnen jullie wel wat te missen ondertussen. Geen paniek, ook als we niet
terug naar de Chiro mogen, voorzien jullie leidsters natuurlijk super leuke
activiteiten online!
Dikke knuffels van jullie lieve leidsters! XXX
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Lieve Tiptiens, spijtig genoeg kunnen we elkaar nog niet direct terugzien, maar daarom
blijven we naar online alternatieven zoeken! Lees zeker verder voor de planning van
december:

Zondag 13 december (uur zelf te kiezen):
Aangezien jullie nog volop in jullie examens zitten hebben we voor vandaag een filmpje
gemaakt, dit filmpje zullen wij de dag zelf doorsturen via onze Instagram groep! We willen
nog niet te veel zeggen, maar we verklappen al dat het handig is voor tijdens de examens ;)

Vrijdag 18 december (19u - 20u15):
Vandaag doen we een online kerstfeestje!!!! Hiervoor zullen we een secret santa doen. Dit
betekent dat jullie een naam krijgen voor wie jullie een cadeautje moeten kopen/maken
(ongeveer 5 euro). Het cadeautje breng je een dag ervoor of de dag zelf naar die persoon.
Daarna zullen we samen op ons online kerstfeestje de pakjes openen, dus maak het gezellig
bij jullie en neem er een snackje bij! TIP: je kan ook iets bakken! PS: maak jullie kamer
gezellig en doe een kersttrui aan (als je dit hebt)

Dit was het voor december, we hopen jullie snel terug te mogen zien!!! HEEL VEEL
SUCCES NOG MET JULLIE EXAMENS XXXX
Veel liefs, jullie leiding en tot volgend jaar! ;)
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Hi kipjes
Na wat een heeelee lange maand was is er eindelijk terug een boekje. De -12 heeft ondertussen
terug Chiro maar wij spijtig genoeg niet en dat is om te wenen (zie onze tranen hier)
Maar gelukkig zijn er in deze tijden andere oplossingen. Daarom spelen we
online verder! We weten dat jullie nu examens hebben dus als je er niet
bij kan zijn, geen probleem we still love you.
11 december 19u30- 21u
Hi babes deze vrijdag spelen we een super leuk kerstspel. De link komt nog online in de whatsapp
maar zorg er al maar voor dat je klaarzit. Wij zien er heel hard naar uit!
20 december 19u- 20u15
Het is bijna kerstmis dat betekent dus pakjes! We doen met de tiptiens samen een kerstfeestje. Wat
dit precies inhoudt? Wel: Dit betekent dat jullie een naam krijgen voor wie jullie een cadeautje
moeten kopen/maken (ongeveer 5 euro). Het cadeautje breng je een dag ervoor of de dag zelf naar
die persoon. Daarna zullen we samen op ons online kerstfeestje de pakjes openen, dus maak het
gezellig bij jullie en neem er een snackje bij! TIP: je kan ook iets bakken! PS: maak jullie kamer
gezellig en doe een kersttrui aan (als je dit hebt).
Je krijgt dus van ons de naam van 1 van de aspis aan wie je een cute pakje mag gaan geven.

Voila aapjes dat was december weer al. Wij zien jullie graag terug in januari xoxoxoxo
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