Flits

Chiro Klaasje
Heiligstraat 6
2620 Hemiksem

Beste ouders
Zoals verwacht kan onze openspelnamiddag dit jaar jammer genoeg niet op de normale manier
doorgaan. Maar geen paniek! Wij hebben ervoor gezorgd dat we nog steeds met een hele bende
plezier kunnen maken!

De openspelnamiddag zal op zondag 6 september van 14u00 tot 17u00 plaatsvinden.
De kinderen die jonger zijn dan 12 jaar worden verwacht op de gemeenteplaats. Daar zullen we
samen, in bubbels, met Chiro Jochihe een groot spel spelen.
De kinderen die 12 jaar of ouder zijn, worden op de Chiro zelf verwacht. Ook daar zal er samen een
spel gespeeld worden.
Die dag werken we op beide plaatsen met een ‘kiss and ride’ systeem. Er zal een duidelijk onthaal
geplaatst zijn waar je met je dochter(s) kan komen aanschuiven. Daar zullen er leidsters zijn die de
bubbels verdelen. Als dat is gebeurd, wordt er gevraagd om het terrein te verlaten en je kind om
17u00 terug op te halen.
Ook is er al een mogelijkheid om hier je dochter(s) in te schrijven. Kan je er niet bij zijn dan? Geen
probleem! Je hebt nog de kans om je dochter(s) in te schrijven op elke zondag tot 4 oktober op de
Chiro zelf!
Gelieve ook in de wachtrij een mondmasker te dragen en genoeg afstand te houden van je
voorliggers.
Als je vijf dagen voor de openspelnamiddag nog ziek bent geweest, gelieve dan dit jaar een keertje
over te slaan. Zo kan alles op een veilige manier verlopen en kunnen we voorkomen dat Corona zich
nog meer verspreidt.

Ook de gewone zondagen zullen wat anders verlopen. Hier moeten we ook in bubbels werken. Zo zal
de +12 (Tippers, Tiptiens, Aspiranten) van 10u00 tot 13u00 naar de Chiro komen en de -12 (Speelclub
en Kwiks) van 14u00 tot 17u00.
Wanneer jullie hier uw dochter(s) komen halen, vragen wij ook om een mondmasker aan te doen tot
u de Chiro heeft verlaten.

Alvast bedankt voor jullie medewerking, en hopelijk zien we jullie daar!

Veel liefs,
Leidsters van Chiro Klaasje

Drinkbussen
Vanaf dit jaar vragen wij aan iedereen om zelf een drinkbus met water te voorzien voor onze
zondagnamiddag. Leden kunnen deze zelf bijvullen, mocht deze leeg zijn, maar we willen omwille van
de corona vermijden dat er bekers uitgewisseld worden.
Voor de jongste leden kan het handig zijn om deze drinkbus te voorzien van een naamkaartje zodat
er geen misverstanden ontstaan.

Contact
Indien jullie nog vragen hebben over de nieuwe maatregelen, inschrijvingen of ben je nieuw in de
Chiro en wens je graag meer informatie, dan kan u contact op nemen met onze groepsleidsters:
•

•

Wolke Roels
o 0486 88 14 89
o wolke.roels@gmail.com
Luna Genijn
o 0499 73 24 46
o luna.genijn@telenet.be

Of via het contactformulier op onze website www.chiroklaasje.be

Geboortejaren 2014-2012

Dag lieve speelclubbers! Na maanden zonder Chiro is het tijd om te beginnen aan het super
fantastisch mega leuk jaar, hebben jullie er zin in?

Zondag 6 september 14u-17u (Gemeenteplaats)
Vandaag is het tijd voor de openspelnamiddag! Dit jaar zal het er een
beetje anders uitzien, om te weten hoe het er aan toe zal gaan moet je
om 13u op de Gemeenteplaats zijn! Hier kunnen jullie ouders jou ook
inschrijven voor een SUPERLEUK Chirojaar! Om 17u worden jullie
terug opgehaald en kunnen jullie uitrusten na de eerste Chirozondag

Zondag 13 september 14u-17u (Chiro)
Vandaag komen jullie te weten wie jullie leidsters zijn, jeeeeeeej! De eerstejaarsspeelclubbers nemen best kleertjes mee die vuil mogen worden. Iedereen neemt ook 2 euro
mee voor een lekkere koffiekoek. Na de overgang leren we elkaar beter kennen, wij hebben
er al zin in!

Zondag 20 september 14u-17u (Chiro)
Haal jullie mooiste prinsessenoutfit maar uit de kast en doe hem aan naar de Chiro. Vandaag
laten jullie zien wat voor avontuurlijke prinsessen jullie zijn! Klaar om jullie kasteel te
verdedigen? Kom dan maar naar de Chiro!

Zondag 27 september 14u-17u (Chiro)
Omdat we jullie graag verassen vertel we vandaag nog niet wat we gaan doen! Ben je ook
benieuwd? Dan zien we jou op de Chiro!

Zo, de maand september zit er al op! Vonden jullie het leuk? Wij vonden het supertastisch en
kijken al uit naar de volgende maanden!
Dikke zoenen van jullie mysterieuze leidsters XXX

Geboortejaren 2011-2009

Hey coolste kwiks!
Na een fantastisch kamp zijn we er helemaal klaar voor om er in te vliegen! Wij, jullie leiding (ra ra ra
) kijken er enorm naar uit! Jullie ook? Tot heeeeel snel!

Zondag 6 september (14:00-17:00)
Yeeeeey vandaag is het de eerste zondag van het jaar!! We verwachten jullie om
14:00 op de gemeenteplaats voor een eerste namiddag vol plezier! Bij regenweer
kan een regenjas ook van pas komen! Tot daaaaan!!

Zondag 13 september (14:00-17:00)
Wie o wie is jullie nieuwe leiding? Zijn het er 2 of 3 of 4 of 5? Eén mysterie duizend
vragen! Kom het te weten in de chiro van 14:00-17:00. De speelclubbertjes die naar
de coole kwiks komen mogen ook kleren meenemen die vuil mogen worden! Elk lid
neemt ook 2 euro mee voor overheerlijke koffiekoeken. Mmmh!

Zondag 20 september (14:00-17:00)
Wie is de lenigste? Wie kan het beste rekenen? Wie kan het beste spellen? Dat komen we deze zondag
te weten van 14:00-17:00 in de chiro!

Zondag 27 september (14:00-17:00)
Wie heeft de meeste SWAG van jullie? Dit gaan we vandaag ontdekken van
14:00-17:00 op de chiro! Degene die er het meeste swag uitziet krijgt al een
pluspunt!

Zo dit was al de eerste maand, het is snel gegaan hé? De volgende
maanden zullen eens zo geweldig zijn! Dikke kussen, jullie leiding xxxx

Geboortejaren 2008-2007

Dag allerliefste tippertjes! Na heel wat sombere dagen thuis te zitten, mogen we eindelijk weer elke
zondag genieten van elkaars gezelschap :)
Bereid jullie maar alvast voor op een knallende start in september, want wij gaan er een
SUPERFLUOMEGASJIEK KNALFELROOD Chirojaar van maken!

Zondag 6 september (14u – 17u)
Woehoe, werving! Helaas zullen we dit jaar niet met heel de Chiro een
gezamenlijk spel op de gemeenteplaats kunnen spelen, MAAR de tippers,
tiptiens en aspiranten zijn welkom op Chiro Klaasje voor een leuke start.
Vriendinnetjes van school, sportverenigingen, enz. zijn allemaal welkom!

Zondag 13 september (10u – 13u)
Na weken vol spanning komen jullie eindelijk te weten wie jullie leiding is! (Tromgeroffel op de
achtergrond)
Voor de nieuwe tippertjes, vergeet geen vetzakkenkleren mee te nemen! Want de
tweedejaarstippers zullen genietend kijken naar jullie overgangsdoop ;)
Vergeet jullie €2 niet voor de oh zo heerlijke koffiekoeken, jam jam.

Zondag 20 september (10u – 13u)
Tijd om ons tipperjaar echt te beginnen! Neem allemaal wat leuke slingers,
kussens die je niet meer gebruikt of andere decoratie mee om het lokaal te
pimpen.
Er is niets fijner dan een gezellig lokaal, toch?

Zondag 27 september (10u – 13u)
Ik/wij denk(en) dat het hoog tijd is voor een groot inhaalmoment. Jullie zijn natuurlijk al een beetje
vergeten hoe al die typische chirospelen in elkaar zitten. Ik/wij zal/zullen jullie helpen deze even op
te frissen in 1 zondag :)
Ziezo, nu zijn jullie helemaal voorbereid om vanaf 6 september te komen knallen! Bekijk de uren nog
eens goed, want deze zijn een beetje gewijzigd ;)
Dikke knuffels van … ???

Geboortejaren 2006-2005

Ladieeeeees,
Hebben jullie na kamp ook zoveel zin om terug aan een megacoolawesomefantastisch Chirojaar te
beginnen? Wij hebben er alle sinds suuuuper veel zin in.
Zondag 6 september (14u-17u)
Vandaag is het werving. Jammer genoeg kunnen wij dit niet met de jongens doen dit jaar.
Daarom wordt de +12 om 14 tot 17 uur verwacht op Klaasje. Neem gerust vriendinnen
mee van op school, hobby’s, familie.. Zo wordt onze tiptien-groep nog amusanter! Ook dit
jaar kan je mama en papa je inschrijven de Chiro.
Zondag 13 september (10u-13u)
Eindelijk is de dag daar. DE LEIDINGSBEKENDMAKING!!! Als jullie 2 euro meenemen
kunnen jullie dit spektakel beleven met een lekkere koffiekoek in jullie hand. Voor de nieuwe Tiptiens
voorzien we weer een hilarische overgang, dus neem zeker kleren mee die vuil mogen worden.
Jullie worden van 10 tot 13 uur verwacht op de Chiro.
Zondag 20 september (10u-13u)
Ziet ons lokaal er helemaal uit hoe we zouden willen of verdient het nog een opknapper? Vandaag
gaan we ons lokaal he-le-maal tiptienproof maken!! Neem jullie leukste slingers, poster, foto’s en
andere leuke hebbedingen mee zodat ons lokaal helemaal perfect wordt. Het is Chiro van 10 tot 13
uur.
Zondag 27 september (10u-13u)
Vandaag gaan we iets super fantastisch fenomenaal bombastisch graaf en cool doen wil jij weten wat
ik daar mee bedoel kom dan van 10 tot 13 uur naar de Chiro. Tipje van de sluier: leef je maar een
keertje goed in hihi
Dit was dan jammer genoeg al onze 1ste maand samen. Dat ging snel he? Maar gelukkig zien we jullie
volgende maand gewoon terug. Op dezelfde plaats, het zelfde uur. De dikste luchtkusjes en
luchtknuffels van jullie secret leiding.
PS: WIJ KIJKEN ER ZO NAAR UIT WOHOOOO

Geboortejaren: 2004-2003

ASPIRANTEN
Heeeeeey hebben jullie er zin in waaaant de chiro is al terug begonnen. (spijtig hé
) Wij
zijn er klaar voor en hebben ons mentaal al voorbereid op jullie komst (pssss zie dat jullie
leidster(s) geen lijdster(s) worden hé). We kijken alleszins al uit naar jullie komst en gaan
jullie jaar knallend beginnen en ervoor zorgen dat jullie helemaal klaargestoomd worden
voor volgend jaar.
6 september
Vandaag is het Werving! Dit gaat er door de omstandigheden niet uitzien zoals we gewoon
zijn… We houden een open zondag waarbij iedereen welkom is om mee te komen spelen.
Moest je vriendinnen hebben die soms wel wat interesse tonen in wat je allemaal uitsteekt
op de Chiro, overtuig ze dan zeker om vandaag eens mee te komen proberen! We laten ze
zien wat een warme toffe bende we zijn! Wij verwachten jullie tegen 14u aan de Chiro en
om 17 uur mogen jullie weer huiswaarts keren. Tot sneelll
13 september
We weten dat jullie op het randje van jullie stoel zitten om eindelijk te weten te komen wie
jullie leiding zal zijn voor de komende knaller van een jaar! En dat is niet het enige
spannende vandaag, jullie zullen (of toch een deel van jullie) officieel gedoopt worden tot
aspiranten. Want de titel van aspirant krijg je niet zomaar, nee nee. Vergeet ook geen 2
euro voor koffiekoeken die we traditioneelsgewijs zullen verorberen njom njom.
Alrighttyyy, c u guys at 10 o’clock. Tegen 13u mogen jullie naar huis gaan. Zeg maar tegen
jullie ouders dat wij er niet verantwoordelijk voor zijn dat jullie in een iets slechtere staat
thuis zullen komen dan dat we jullie ontvangen hebben.
20 september
Heb je altijd al chemist willen worden? Is chemie ook jouw lievelingsvak? Wel van ons ook,
vandaag gaan we baanbrekende experimenten doen, die de geschiedenis van de
wetenschap zullen herschrijven! Marie Curie eten we op onze rijst en Albert Einstein is
loemp(ia) want hij kan geen huis bouwen ha ha. We laten die chemisten een poepje ruiken
(ieuw). Kom voor dit geweldige spektakel naar de chiro. Tickets zijn niet nodig want dit is
een zeeeer officiële uitnodiging. Je moet gewoon hier zijn van 10 tot 13 uur. Be there or be
E=MC2
27 september
Yuuuuu de mannen, how you doing? Vandaag worden jullie opgeleid tot echte kerels,
stoere kerels, pre- gender overschrijdende standaarden stoer. We gaan All The Way in de
grootste clichay. Vandaag op het programma: het doolhof van de vrouwenlogica, voetbal,
veel zetels en kussens EN rechtopstaand plassen. Move your ass naar de Chiro van 10 -13
uur
Kusjes van jullie mysterieuze leidsters die zichzelf heel grappig vinden xoxoxoxooxoxoxoxo

