DE FLITS

Oktober- November

Chiro Klaasje
Heiligstraat 6, 2620 Hemiksem

Beste ouders,
Hier vindt u het boekje van oktober en november.
Nog even een herinnering voor de inschrijvingen. Deze gaan nog door tot 11 oktober, u hebt dus nog
even de tijd. Weet u niet hoe dat moet inschrijven? Dan vindt u hieronder een handleiding.
Inschrijven of her- inschrijven in Chiro Klaasje
Het nieuwe Chiro jaar is er en natuurlijk moet uw dochter worden ingeschreven op de Chiro.
U bent haar natuurlijk al lang beu na haar de hele quarantaine en zomervakantie gezien te
hebben.
Alleen maar begrijpelijk.
Daarom leggen wij u graag uit hoe de inschrijvingen bij ons eruit zien.
Allereerst moet u gewoon naar de Chiro komen op zondag. Voor de -12 is dit van 14u-17u en
voor de +12 van 10u- 13u. Een nieuw lid mag 3 keer proberen voor ze zich officieel laat
inschrijven.
Na de Chiro gaan de inschrijvingen echt van start. Er zal een tafel op de speelplaats staan
waar u kan aanschuiven. Voor een nieuwe inschrijving moet u gewoon een formulier invullen
waar basis gegevens en medische gegevens gevraagd worden. Voor een her- inschrijving
leest u gewoon het formulier van vorige jaren door en past aan wat verandert is.
Vervolgens betaald u het inschrijvingsgeld (liefst via overschrijving) van 35 euro op ons
rekeningnummer: BE81 9731 2251 0024. De leiding geeft nog een laatste uitleg en dan is uw
dochter ingeschreven!
Inschrijven kan nog tot 11 oktober, elke zondag na de chiro.
Tot zondag!
P.S. vergeet geen mondmasker
Ook heeft Chiro klaasje een Instagram pagina die u allemaal kan volgen. Zoek maar gewoon
@Chiroklaasje op en u kan al onze leuke post bekijken.
Onze afdelingen gaan dit jaar ook al heel vroeg op weekend. De Speelclub en Kwiks vertrekken in het
weekend van 30, 31 oktober en 1 november.
De Tippers, Tiptiens en Aspiranten vertrekken een weekend vroeger: 23, 24 en 25 oktober.
Alle informatie over het weekend zal zo snel mogelijk op de site verschijnen.
Op 22 november is het Chirofeest. Normaal is dit een samenspel met Jochihe en Klaasje en wordt de
normale Chiro zondag afgesloten door een gezellige fakkeltocht. Dit concept zal natuurlijk volledig
aangepast moeten worden en de werkgroep is er dan ook druk mee bezig. Vanaf dat er verder
informatie is zullen we die met u delen.
Wij willen jullie er ook op duiden dat als u graag een mondmasker meegeeft met uw dochter wij dat
zeker aanmoedigen. Het wordt niet opgedragen vanuit de maatregelen die wij hebben gekregen
vanuit Chiro Vlaanderen en de Ambrassade maar door de stijgende cijfers kunnen wij een
mondmasker alleen maar aanmoedigen.
Zo dat was het dan voor deze maanden,
Liefs van alle Klaasje leiding.

Speelclub
Dag lieve speelclubbers! Zijn jullie benieuwd wat we allemaal gaan doen in oktober en november?
Lees dan maar snel verder….

Zondag 4 oktober van 14u tot 17u
Het is vandaag dag op wieltjes, wat wil dat zeggen? Je neemt iets op
wieltjes mee, bijvoorbeeld een fiets, een step, rollerblades,… noem
maar op. Alles wat kan rollen is goed voor ons! Jullie worden rollend
verwacht op de Chiro van 14u tot 17u!

Zondag 11 oktober van 14u tot 17u
Haal vandaag jullie beste loopschoenen maar boven want het is zo ver, we gaan kijken wie er
het beste en het snelste kan lopen. MAAAAR niet zo maar ‘het snelste’, misschien is er wel
iets dat je tegenhoudt… Om te weten wat jou kan tegenhouden als snelle loper moet je
komen zondag van 14u tot 17u!

Zondag 18 oktober van 14u tot 17u
Vandaag spelen we een bordspel, maar niet zomaar een bordspel, maar eentje dat tot leven
is gekomen! Ben je benieuwd welk spel wij tot leven hebben getoverd? Kom dan naar de
Chiro van 14u tot 17u!

Zondag 25 oktober van 14u tot 17u
Vandaag vertrekken wij op reis. Misschien wel naar Afrika, of naar Amerika of zelfs misschien
naar Antarctica?! Wil je weten naar waar we allemaal gaan en wat we er allemaal gaan
doen, kom dan zeker naar de Chiro van 14u tot 17u!!

Zondag 1 november
Wij zijn op WEEKEND!!!!!

Zondag 8 november van 14u tot 17u
Neem vandaag een kledingstuk mee dat je niet meer draagt of dat je cooler wil maken.
Vandaag gaan wij onze kleding pimpen!! Wij zien jullie graag op de Chiro van 14u tot 17u!

Zondag 11 november van 14u tot 17u
Vandaag halen we al onze ballen uit de kast; grote ballen, kleine ballen, ovale ballen,… Echt
ALLES! Wil je weten wat we ermee gaan doen kom dan zeker naar de Chiro van 14u tot 17u!

Zondag 22 november van 14u tot 17u
Vandaag is het Chirofeest! Normaal gezien spelen we samen met de jongens en doen we in
de avond een fakkeltocht, maar door Corona zal dit nog bekeken moeten worden. Daarom
gaat de fantastische werkgroep (waaronder jullie leiding;)) een Corona-proof concept
bedenken. Meer info volgt op de site en facebook.
Zondag 29 november van 14u tot 17u
Wat we gaan doen vandaag blijft nog een verrassing, maar wat we wel al kunnen zeggen is
dat je zo GEEL mogelijk naar de Chiro moet komen. Dus haal al je mooie gele kleren maar uit
de kast en trek ze aan! We zien jullie op de Chiro van 14u tot 17u!

DIKKE KUSSEN KITTY, ANTJE EN LYNN

Liefste Kwiks,
De eerste maand is alvast voorbij gevlogen, wat was september een coole maand seg!!!
Maar de komende maanden hebben we nog héééél wat meer voor jullie in petto…
Zijn jullie benieuwd? Lees dan maar snel de planning voor oktober en november 😊.

Zondag 4 oktober 2020 (14u00-17u00):
Om aan de nieuwe maand te beginnen, gaan we er meteen
invliegen met iets lekkers! Wij gaan vandaag een lollyspel
spelen! Wie lust dat nu niet? Ben je benieuwd wie er de beste
lolly-likker is? Kom dan zeker naar de chiro van 14u00 tot
17u00.

Zondag 11 oktober 2020 (14u00-17u00):
Jammer genoeg zijn de meeste onder ons dit jaar niet
op reis kunnen gaan :( . Maar geen zorgen! Wij halen dit
snel genoeg in, vandaag gaan we namelijk op reis op de
chiro!

Zondag 18 oktober 2020 (14u00-17u00):
Wie van onze coole kwiks is nu eigenlijk de slimste? Dat willen wij eens graag
ontdekken! We ontdekken het samen op de chiro van 14u00 tot 17u00. ;p

Zondag 25 oktober 2020 (14u00-17u00):
Kom vandaag als je meest avontuurlijkste zelve. We spelen
vandaag een super avontuurlijk spel, bereid jullie goed voor,
want de teams zullen het hard moeten opnemen tegen elkaar.
Het is chiro van 14u00 tot 17u00.

Vrijdag 30 oktober tot en met 1
november 2020:
Woehoeee! Wij zijn op weekend!!! Maar
wees goed op je hoede, want het wordt
een griezelig halloween weekend! Wij
kijken er alvast suuuuper hard naar uit!
Zondag 8 november 2020 (14u00-17u00):
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!!”
Zondag 15 november 2020 (14u00-17u00):
Jaja, het is nu al een tijdje herfst… Wat moeten we dan nog gedaan hebben
voor het winter wordt? Een bosspel! Dit is HET moment om een bosspel te
spelen. Kom van 14u00 tot 17u00 naar de chiro om te ontdekken welk spel we
gaan spelen!
Zondag 22 november 2020:
Vandaag is het Chirofeest! Normaal gezien spelen we
samen met de jongens en doen we in de avond een
fakkeltocht, maar door Corona zal dit nog bekeken moeten
worden. Daarom gaat de fantastische werkgroep
(waaronder jullie leiding;)) een Corona-proof concept bedenken. Meer info
volgt op de site en facebook.
Zondag 29 november 2020 (14u00-17u00):
Jullie ouders zullen er alles van weten. Kinderen kunnen
wel een keertje uitputtend zijn. Ouders doen er alles
aan om hun kinderen gelukkig te maken, hoe
vermoeiend het ook mag zijn. Hoeveel kinderen kunnen
jullie de baas? Laat het ons zien van 14u00 tot 17u00 op
de chiro.

Kijk is aan, oktober en november zijn ook al voorbij.
Wat gaat de tijd toch snel als je je amuseert!
Wij hebben alvast genoten van deze maanden met jullie en kijken al uit naar de vele
maanden die nog volgen.
Hopelijk jullie ook!
Dikke kussen van jullie allerliefste leiding!
XXX

PS:
Vergeet zeker niet elke zondag jullie drinkbus mee te nemen naar de chiro!!! ;)

Lieve, lieve tippers, wij zijn enorm blij met zo’n leuke groep als jullie en kunnen niet wachten
om aan de volgende maand te beginnen! Zijn jullie benieuwd naar onze super duper mega
fantastisch leuke activiteiten? Lees dan snel verder!
Zondag 4 oktober (10u-13u)
Weten jullie welke dag het vandaag is? Wel, het is
Werelddierendag! Daarom gaan wij een dagje extra aandacht
besteden aan alle dieren rondom ons. Kijken jullie soms rond
naar grappige, schattige, mooie, lelijke dieren in de buurt?
Misschien kan dat deze zondag wel eens goed van pas komen!
Zondag 11 oktober (10-13u)
Presidenten, zenuwen, stronten, eenentwintigen, kingen… Allemaal kaartspelen die jullie
vandaag gaan leren kennen. Maaaaar, we zouden de Chiro niet
zijn als we er niet iets origineel van zouden maken, toch? We
gaan deze doodgewone kaartspelen dan ook in een mega cool
jasje stoppen!
Zondag 18 oktober (10u-13u)
Zoals jullie wel weten, zijn jullie leidsters allebei architecturale creatievelingen. Wij zijn dan
ook oh zo benieuwd of er in jullie misschien ook architecten verscholen zitten. Deze zondag
gaan we dit hopelijk ontdekken tijdens een te gek architectuurspel!
Vrijdag 23 oktober – zondag 25 oktober
Omdat wij 3 uurtjes op een zondag maar ontzettend weinig vinden, hebben we beslist om er
gewoon een weekend van te maken! Ja hoor, we gaan nu al op weekend! Waar gaan we
naartoe? Wat is het weekendthema? Wat moeten we allemaal meenemen? … De
antwoorden op al jullie vragen kunnen jullie terugvinden in het weekendboekje dat zo snel
mogelijk op de website zal verschijnen!

Zondag 1 november (10u-13u)
Awoeeee *Britt die een weerwolf nadoet*. Gisteren was het Halloween
en dat hebben we helaas pindakaas niet samen kunnen beleven, maar
niet getreurd want deze zondag staat nog steeds helemaal in teken van
dit griezelige feest. Een halloweenfilm kijken en ondertussen knabbelen
van griezelsnacks, lijkt jullie dat geen leuke zondag om samen Halloween
te vieren?
Zondag 8 november (10u-13u)
Zijn jullie zo slim genoeg om de code van de tipperleiding te kraken en op tijd uit de kamer te
kunnen ontsnappen? Deze zondag kunnen jullie dit bewijzen aan ons en jullie leidsters
(hopelijk) ontzettend trots maken!

Zondag 15 november (10u-13u)
We weten dat jullie ons niet kunnen missen, maar deze zondag zal dat toch even moeten.
Vandaag worden we vervangen door onze schatten van aspiranten en wij zijn ervan
overtuigd dat zij jullie een fantastische chirodag zullen bezorgen!

Zondag 22 november
Vandaag is het Chirofeest! Normaal gezien spelen we samen met de jongens en doen we in
de avond een fakkeltocht, maar door Corona zal dit nog bekeken moeten worden. Daarom
gaat de fantastische werkgroep (waaronder jullie leiding;)) een Corona-proof concept
bedenken. Meer info volgt op de site en op de facebook!
Zondag 29 november (10u-13u)
Om de maand af te sluiten, gaan we ons van onze creatiefste kant laten zien! We gaan net
zoals echte kunstenaars onze verdiepen in verschillende kunstdisciplines: van boetseren tot
schilderen, van fotografie tot … .

Amai, wat zijn die 2 maanden voorbij gevlogen! Wij hebben ons enorm hard geamuseerd en
we hopen jullie ook! Wij staan dan ook te popelen om volgende maand weer zo’n dolle pret
te beleven met jullie!
Dikke kussen,
Jullie leidsters Britt & Yuna
XXX

2005 - 2006

Liefste tiptiens, zijn jullie benieuwd wat jullie de komende maanden te wachten
staat?? Lees dan zeker hieronder het boekje! :)) Aangezien jullie niet met zoveel zijn,
willen we aan jullie vragen om iets te laten weten als je er niet bij kan zijn.

Zondag 4 oktober 10u - 13u
Vandaag spelen we een spel dat jullie wellicht
binnen enkele jaren nog zullen herinneren! PS: het
is vandaag dierendag! Degenen die het echt niet
kunnen laten mogen als dier verkleed komen;)

Zondag 11 oktober 10u - 13u
Aangezien jullie jullie, als enthousiaste bende, zo goed kunnen inleven in spelen,
hebben we voor vandaag een inleefspel in petto voor jullie.

Zondag 18 oktober 10u VERRASSINGGGG!! Benieuwd wat we vandaag gaan doen? Kom dan zeker naar de
Chiro!

Vrijdag 23 oktober
DAG VAN DE JEUGDBEWEGING! Doe jullie mooie Chiro-outfit heel de dag aan!

23-25 oktober
We vertrekken (al) op weekenddddd! Jullie zullen snel meer informatie krijgen ivm de
locatie en het uur. Wij hebben er hééééél veel zin in!

Zondag 1 november 10u - 13u
De dagen worden korter, nachten kouder en het jachtseizoen
zit eraan te komen. Benieuwd wat dit juist inhoudt? Kom dan
zeker (MET DE FIETS) naar de Chiro!

Zondag 8 november 10u - 13u
Vandaag maken we er een super leuke creatieve zondag van.
Als jullie niet bang zijn om jullie handen vuil te maken zien wij
jullie heel graag verschijnen op de Chiro om 10u.

Zondag 15 november 10u - 13u
Hopelijk hebben jullie vandaag veel dorst. Sta maar een uurtje vroeger op zodat jullie
om 10u fris op de Chiro staan en goed kunnen nadenken! ;)

Zondag 22 november
Vandaag is het Chirofeest! Normaal gezien spelen we
samen met de jongens en doen we in de avond een
fakkeltocht, maar door Corona zal dit nog bekeken moeten
worden. Daarom gaat de fantastische werkgroep
(waaronder jullie leiding;)) een Corona-proof concept
bedenken. Meer info volgt!

Zondag 29 november 10u - 13u
We maken er vandaag iets
GROOT van.
G van ‘go hard or go home’, R van rumour, O van overenthousiast, O van oneindig
veel ideeën en T van talent.
Kunnen jullie met deze woorden al bedenken wat we vandaag gaan doen? Kom naar
de Chiro van 10u-13u

Heel veel liefs van jullie leidsters Fleur, Yasmine en Merel
XOXOXOXO

We zijn het jaar alvast goed begonnen en gaan er ook deze maanden weer hevig invliegen.
We maken er dan ook supercalifragilisticexpialidociouse activiteiten van om jullie kennis te
laten maken met het leiding geven maar ook om nog eens het klein kind uit te hangen.
Voor deze maand laten we marie curie achter ons en kijken we naar de niet zo verre
toekomst.

OKTOBER
4 oktober
Vandaag leren we mekaar nog beter kennen dan we al deden. We leren vanalles bij dat je
op school niet leert. En als je altijd al hebt willen praten over taboes dan is het nu de moment
want we duiken de grootste taboes in! (Alhoewel ik denk dat jullie geen probleem
gaan hebben met dit onderwerp) Wil je weten over welk mysterieus onderwerp we
gaan praten Kom dan zeker naar de chiro. Het is van 14:30 tot 17:30!!!!!!!!!! (neem
je mondmasker mee)
En komen he!!! en voor als je nog niet wist hoe een mondmasker eruit ziet
er staat een mooie afbeelding naast ter illustratie.
11 oktober
We nemen jullie voor de eerste keer dit jaar mee op tour doorheen het leiding zijn.
We laten jullie zien wat leiding geven allemaal inhoudt en wat je het best (niet) doet.
Als jullie volgend jaar (of het jaar daarna) leiding willen worden, nodigen we jullie dan ook uit
om er samen met ons weer een fijne maar miss ook wel een leerrijke zondag van te maken.
Het is weer van 14:30 tot 17:30!!!!!!!!!! (neem je mondmasker mee)
ps: Als je het boekje gelezen hebt stuur je je lelijkste selfie door in de groep
18 oktober
We tonen de beste chefs op de planeet dat wij veeeel beter zijn in het kruiden van ons eten,
bijvoorbeeld een heel potje peper dat in ons eten verdwijnt. En we zijn beter dan wie dan ook
om ons eten te laten aanbranden.
Jullie zijn welkom op de chiro om die prutsers van een chefs een peperig poepje te laten
ruiken. Deze keer is het van 10:00 tot 13:00!!!!!! Wees op tijd!!!!
23 oktober
Dit weekend zitten jullie heel de tijd met ons opgescheept. Joepieeeeee!!!
Alle informatie in verband met het weekend komt nog online in het weekendboekje te staan
Dus dat is nog even afwachten maar we zijn er mee bezig om jullie een onvergetelijk
weekend te bezorgen.

NOVEMBER
1 november: 14u30- 17u30 (neem je mondmasker mee)
Omdat we 15 november aspi in leiding hebben moeten we ons natuurlijk voorbereiden.
Neem al jullie ideeën maar mee naar de chiro. We gaan de groep in 3 delen en jullie spelen

samen voorbereiden. Maakt dat je een beetje bang? no worries wij zijn er altijd om jullie
daarbij te helpen. Tot dan xoxo
ZATERDAG 7 november:
Vandaag doen we onze winteravond en dus onze eerste wintsgevende activiteit. Alle details
wordt jullie nog meegedeeld op de chiro.
ZONDAG 8 november: 10u- 13u
Omdat wij lekker moe zijn van gisteren zo hard te werken zien we vandaag rustig een
filmpje. Kom maar allemaal in jullie pyjama naar de chiro.
15 november: 13u45- 17u30 (neem je mondmasker mee)
Voilaaa hier is het dan! De aspi in leiding. Jullie worden al wat vroeger verwacht zodat jullie
alles rustig kunnen voorbereiden. We hopen dat jullie er wat plezier in hebben!

22 november: 10u-13u
Vandaag is het Chirofeest! Normaal gezien spelen we samen met de jongens en
doen we in de avond een fakkeltocht, maar door Corona zal dit nog bekeken moeten
worden. Daarom gaat de fantastische werkgroep (waaronder jullie leiding;)) een
Corona-proof concept bedenken. Meer info volgt nog op de site en facebook.
29 november: 10u- 13u
Vandaag mogen jullie terug de leedjes spelen. Jullie mogen je weer helemaal
laten gaan en terug jullie rare zelf zijn. We spelen namelijk cleorama. Kennen
jullie dat niet? Nou dan zou ik maar maken dat je op de chiro bent.

See you in decemberrrrrr. Ciao Bellas!!!
jullie lieve leiding xoxox
Wolke en Dorien

