
 

 

 

Beste ouders,  

1. Chiro in tijden van Corona 
Vanaf zondag 22 november is het opnieuw chiro voor de jongste afdelingen (Sloepi’s, 
Speelclub en Rakwi’s). De leiding draagt steeds een mondmasker en we spelen zoveel mogelijk 
buiten, dus vergeet zeker geen (warme) regenjas mee te nemen. Wel zal de Chirozondag iets 
korter zijn dan normaal, namelijk van 13u30 tot 16u. 
 
Natuurlijk moeten we allemaal de regels naleven die op het moment gelden in de 
samenleving. We willen jullie daarom vragen om: 

- Een mondmasker te dragen als je je kind afzet of ophaalt aan de poort. 
- Voldoende afstand te bewaren van anderen. 
- Je kind tussen 13u15 en 13u30 af te zetten en ook bij het afhalen niet te blijven ‘plakken’. 
- Als je zoon/dochter ziek is kan hij/zij jammer genoeg niet naar de Chiro komen. 
- Indien iemand van het gezin in quarantaine zit, vragen we ook om jouw kind thuis te houden. 
- Tot slot willen we jullie ook vragen om ons op de hoogte te brengen indien jouw kind 

positief test op corona. 

 
Voor de oudste afdelingen (Tito’s, Keti’s en Aspi’s) kunnen we nog geen fysieke activiteiten 
organiseren. De afdelingsleiding zal daarom digitale programma’s voorzien.  

2. Winteruur en winteruniform 
 

Traditioneel voorzien we tijdens de wintermaanden een winteruur voor Sloepi’s, Speelclub 
en Rakwi’s. Gezien de huidige situatie hebben wij besloten om de chirozondag in te korten tot 
16u. Tijdens deze maanden kan er een winteruniform gedragen worden.  Dit wil zeggen 
dat je een lange broek mag dragen i.p.v. de chirobroek of -rok.  De rest van het uniform blijft.  

3. 11.11.11. actie  
Naar goede gewoonte steunen wij elk jaar het goede doel. Helaas steekt het coronavirus ook 
hier een stokje voor. Dit betekent dat we dit jaar niet van deur tot deur kunnen gaan om de 
11.11.11 actie te steunen. Toch willen we in de mate van het mogelijke ons steentje bijdragen 
aan deze actie. Indien je interesse hebt om iets te kopen en zo 11.11.11 te steunen, kan je dit 
via een mailtje bestellen. 
 
Wat kan er gekocht worden: 
- Kaarten voor €6 of €10 
- Chocolade (puur of melk): €6 
- Truffels: €10 
- Fluostiften: €6 
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Stuur een mailtje met je bestelling, naam en adres naar Ritamoons12@gmail.com en dan wordt 
dit voor jullie in orde gebracht. 
Vermeld ook een telefoonnummer. Dan laat men iets weten wanneer de bestelling geleverd 
wordt. Hou zeker het juiste bedrag klaar tegen dan. 
Graag bestellen uiterlijk 20 november. 

4. Trooper  
De feestdagen zitten er weer aan te komen. Omwille van het coronavirus zijn we momenteel 
genoodzaakt om heel wat aankopen voor het eindejaar online te doen. Denk er dan aan dat je 
onze Chiro kan steunen door jouw online bestellingen te doen via Trooper. Wanneer je gebruik 
maakt van Trooper, krijgt de Chiro een procentje van het aankoopbedrag zonder dat jij er meer 
voor moet betalen. Je surft hiervoor eerst naar https://www.trooper.be/chirozoerle, vervolgens 
kies jij je favoriete webshop en shop je online zoveel je wilt. Jullie kunnen de link en de uitleg 

ook nog eens terug vinden op onze website.  

5. Belangrijke data (onder voorbehoud)  
 

Zaterdag 27 februari 2021    Bonte Avond (De Zoerla) 
Zaterdag 17 april 2021     Chirofuif Beer Factor VII (OC) 

1 t.e.m. 9 augustus 2021    Bivak Hechtel-Eksel 

 

 

De Chiro bedankt jullie voor jullie vertrouwen! 
 

Chirogroetjes, 

 
Leiding en VB’s 

 

 
 

https://www.trooper.be/chirozoerle
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