De Flits

Maart

Chiro Klaasje Hemiksem

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.

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.

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
Chiro Klaasje Hemiksem

De leidingsploeg

Paaseislag
Net als vorig jaar doen wij ook dit jaar een paaseislag. Natuurlijk kan dit evenement niet doorgaan op de normale
manier en daarom hebben wij jullie hulp nodig. Wij zouden het enorm appreciëren dat jullie hier helemaal voor gaan
<3 ! In deze rare tijden heeft Chiro Klaasje dit meer dan ooit nodig.
Er is ook een prijs te winnen voor de 2 leden die het meeste verkocht hebben!
Briefjes
De leiding heeft normaal gezien briefjes in de brievenbus gestoken met wat meer informatie op. Hieronder kan je
nog zo'n briefje vinden als de jouwe eventueel is kwijtgespeeld. Het idee achter de briefjes is dat je naar tantes,
nonkels, grootouders belt en hen vraagt of ze een zakje paaseitjes willen kopen. Dit kan je dan invullen op je briefje
en samen met het cash geld in een enveloppe in de brievenbus van leidster Luna steken: Antwerpse steenweg 30,
Hemiksem 2620. Dit kan tot 14 maart. Vervolgens levert de leiding op 27 maart bij jouw thuis je aantal bestelde
zakjes die jij dan aan je familie bezorgt.
Hierbij willen we nog even vermelden dat het niet de bedoeling is om familiebezoeken te doen ter aanleiding van
onze verkoop. We verwachten dat jullie dit op een verantwoordelijke manier kunnen aanpakken. (bv. telefonisch
en snel aan de deur afgeven)

Affiche en online verkoop
In bijlage vindt u ook onze mooie affiche terug. Het zou ons heel veel helpen als jullie deze voor het raam hangen. Er
staat een QR- code op die je kan scannen op deze manier kom je bij ons online formulier. Dit kan tot 14 maart. De
bestellingen op het formulier worden door de leiding zelf rondgebracht op 27 maart.
Hieronder vindt u ook de rechtstreekse link naar het formulier.
https://forms.gle/bVZ3CVy7PsHbU6DAA
Alvast super bedankt,
Warme knuffels aan al onze leden die we nu zo missen!
De leidingsploeg

Gelieve dit strookje in een enveloppe (met naam + afdeling + adres) te steken met het cash geld en ten laatste af te
geven op zondag 14 maart aan de leiding of in de brievenbus te steken bij Luna op het adres:
Antwerpse steenweg 30, Hemiksem 2620
……………….. (naam kind), ……………………. (afdeling) koopt ……….. (aantal) zakjes aan. Dit is een totaal van € ………..

Chiro Klaasje Hemiksem

Chiro Klaasje Hemiksem

Chiro Klaasje Hemiksem

Speelclub
Zondag 7 maart 10u-13u
Haal vandaag jullie mooiste schilderkunsten maar boven want wij
gaan schilderen. We gaan onze mooie plantjes versieren zodat we
die kunnen verkopen. Wil je graag je eigen geschilderd plantje mee
naar huis nemen, koop dan zeker een cactus! Meer info hierover
komt nog op de facebook-pagina en op onze website, ga daar zeker
eens op kijken! We verwachten jullie op de Chiro van 10u tot 13u

Zondag 14 maart 10u-13u
Vandaag doen we iets speciaal, jullie gaan ons (Kitty, Lynn en Antje) niet zien vandaag. Er zijn
een aantal andere leidsters die jullie willen ontmoeten en met jullie een spelletje spelen
want het is leidingswissel, benieuwd wie dat zijn? Kom dan zeker naar de Chiro van 10u-13u

Zondag 21 maart 10u-13u
Vandaag werken we verder aan onze plantjes en spelen we tussendoor een paar spelletjes.
Zin om mee te schilderen en plezier te maken? Kom dan zeker naar de Chiro van 10u-13u!

Zondag 28 maart 10u-13u
Vandaag werken we de laatste details van onze plantjes af en delen we ze uit. Wil je mee
helpen? Kom dan zeker naar de Chiro van 10u-13u!

DIKKE KUSSEN KITTY, ANTJE EN LYNN

Terug van weggeweest! We zijn er weer helemaal klaar voor om deze maand op en top te maken! Zijn jullie dat
ook? Ontdek hieronder wat we deze maand allemaal gaan doen!

Zaterdag 6 maart (10:00-13:00)
Het is al een tijdje geleden dat we elkaar hebben gezien, maar we rollen er meteen weer in!
Vandaag is het een dag op rollen!!! Neem je skateboard, rolschaatsen, step,... mee en smeer
je benen maar in! We ontdekken Hemiksem op een heel andere manier! Rollers out! x

Zaterdag 13 maart (10:00-13:00)
Vandaag zullen wij jullie al moeten verlaten, want vandaag komen andere leidsters jullie vergezellen! Ze hebben
een bangelijk spel in elkaar gestoken voor jullie! Zijn jullie ook benieuwd welke leidsters het een dagje van ons
overnemen? Kom dan zeker naar de Chiro!

Zaterdag 20 maart (10:00-13:00)
Vandaag staat er iets speciaals op de planning! We gaan testen wie het beste tegen een balletje kan slaan! Weet
jij al wat het is? Kom zeker met de fiets en ontdek wat we vandaag voor jullie in petto hebben!

Zaterdag 27 maart (10:00-13:00)
Wie van jullie kan het beste tik tokken??? Wij testen vandaag wie dat is, maar niet
zomaar met filmpjes te maken, jullie zullen ook jullie speurwerk moeten gebruiken!
We zien jullie om 10:00 aan de Chiro!

Dit was alweer de maand maart, hopelijk zien we jullie terug in april! Dikke kussen jullie leidsters
xxxxxxxxxxxxxxx

Liefste tippers, wij hebben super hard genoten van de eerste maand terug samen op de Chiro plezier
maken! Wij kunnen niet wachten om er komende maand weer volop tegenaan te gaan! We kunnen
jullie al vertellen dat er heel wat leuke activiteiten op de planning staan, lees maar verder!
PS: Graag je eigen drinkbus meenemen naar de Chiro, zo kunnen we de zondagen nog hygiënischer
laten verlopen.

Zondag 7 maart (14-17u)
Door de hele situatie is het al lang geleden dat we nog eens echt hebben
geravot. Vandaag brengen we daar verandering in, want we gaan ons helemaal
smijten tijdens typische pleinspelen. Hebben jullie ook al zin om jullie keihard te
amuseren tijdens een spelletje kiekeboe, ontrouwe echtgenoot, stoelenloop, …?

Zondag 14 maart (14-17u)
Vandaag zullen jullie jullie lieve leidsters even moet missen en afstaan aan een andere afdeling. Niet
getreurd, want jullie krijgen fantastische leidsters in de plaats! Zijn jullie benieuwd wie jullie
(geweldige) leidsters komen vervangen?

Zondag 21 maart (14-17u)
Wat weten jullie eigenlijk allemaal over het klimaat? Wij kunnen jullie vertellen dat
het zeer belangrijk is om zorgzaam om te gaan met de Aarde, want we hebben er
maar 1. Vandaag gaan we ons inzetten om onze kennis over het klimaat wat te
verbreden en we gaan ook meteen zelf een steentje bijdragen om de wereld wat te
verbeteren.

Zondag 28 maart (14-17u)
Normaal gezien is sociale media tijdens een Chirozondag een no-go, maar
dat is vandaag eventjes anders. We spelen namelijk een super cool social
media spel! We weten dat jullie (bijna) allemaal verslaafd zijn aan jullie
gsm’s en dat zal deze zondag misschien wel eens van pas komen!

Amai! Die maand is weeral voorbij gevlogen! Snel op naar
de volgende, want wij kunnen niet wachten om weer een
maand vol plezier te beleven met jullie!
Dikke kussen,
XXX
Jullie liefste leidstertjes,
Britt en Yuna

2005 - 2006

Ziezo, we hebben er een mooie maand opzitten, op naar een nog leukere maand in real life!
Zijn jullie benieuwd wat we deze maand gaan doen? Lees dan zeker verder! :)

7 maart: 14u-17u
Hopelijk zijn jullie stembanden en benen gesmeerd,
waaaant vandaag gaat de gloednieuwe wedstrijd ‘K2
zoekt K3’ door! Verkleed jullie allemaal in een K3’je, want
misschien maak jij het plaatje compleet!

14 maart: 14u-17u
Jullie zullen ons vandaag spijtig genoeg moeten missen, maar niet getreurd want vandaag
krijgen jullie andere leidsters, namelijk van de -12! Woehoe, veel plezier vandaag

21 maart: 14u-17u
Het is al véél te lang geleden dat we nog pleinspelen hebben gespeeld, dus leef jullie
vandaag nog maar een keer helemaal uit met de pleinspelen!

28 maart: 14u-17u
VERRASSINGGG

Weer een maand dat voorbij is gevlogen, we kijken al uit naar de volgende :)
Veel liefs, jullie leidsters xoxoxo

.

maart
Tot nu toe kunnen we nog steeds naar de chiro joeppieee!!
We maken er weer een mega gezellige maand van met hopelijk geen coronagevallen.
7 maart 14:00-17:00
We vliegen er deze maand weer in met een knaller van een spel!
Deze week hangen we de Willys en marjetten uit.
Hebben we jullie benieuwd gemaakt? Dan moet je maar naar de chiro komen.
14 maart 14:00-17:00
Deze week zijn er andere mega gemotiveerde leiding die aan jullie leiding komen geven!!
Dit wilt wel zeggen dat jullie ons een weekje moeten missen ):
Maar niet getreurd we zien jullie volgende week terug.
Wil je weten wie jullie leiding komt geven, dan moet je naar de chiro gaan!!
21 maart 14:00-17:00
Het begint een gewoonte te worden dat we een activiteit doen terwijl we een wandeling doen
dus dachten we om dat verder te zetten met de vorming on tour.
Ik zie jullie dan!!
28 maart 14:00-17:00
We spelen het enige echte l… g… t… b… q… spel!
Dit wil je zeker niet missen ik zeg het jullie.
Misschien worden er wel een paar geheimen bovengehaald.
Dus ik verwacht jullie dan!

Zorg voor je eigen en voor de andere.
We zien jullie hopelijk gezond en wel volgende maand terug
Coronaknuffels
XXX
Wolke en Dorien

