
 

 

 
Beste ouders,  

1. Chiro in tijden van Corona 
 

Gezien de nieuwe maatregelen in verband met buitenschoolse activiteiten zijn we genoodzaakt 

om onze werking weer iets anders te organiseren. Kinderen en jongeren mogen voortaan nog 

slechts één hobby uitoefenen en dit in kleinere bubbels van maximum 10 personen. Ook 

+12-jarigen mogen in een kleine bubbel samenkomen, maar steeds buiten. 

 

Om alles praktisch en coronaproof te kunnen organiseren is het op 31 januari GEEN Chiro en 

starten we weer op zondag 7 februari voor zowel de jongste als de oudste afdelingen.  

 

Om de bubbels in te delen, vragen we jullie om via https://forms.gle/xFuihDAzXR2UARir8 voor 

woensdag 3 februari door te geven of jouw zoon/dochter wel of niet voor Chiro als hobby 

kiest. Dit formulier dien je dus in te vullen voor elk kind dat lid is van de Chiro. Om de bubbels 

in te delen, houden we, zeker bij de jongste afdelingen, zoveel mogelijk rekening met de 

klasbubbels of broers/zussen binnen dezelfde afdeling. Elke afdelingsbubbel heeft dan 

afwisselend op zondag Chiro. We doen dus elke week Chiro (voor alle afdelingen) maar steeds 

met andere bubbels van 10. Zo zal jouw kind dus ongeveer om de twee weken naar de Chiro 

kunnen komen. Na het indelen van de bubbels brengen we jullie op de hoogte op welke data 

jouw zoon/dochter naar de Chiro kan komen. 

Indien je aangeeft dat jouw zoon/dochter Chiro kiest als hobby, willen we vragen dat hij/zij ook 

zoveel mogelijk naar de Chiro komt als het zijn/haar beurt is.  

 

De leiding draagt steeds een mondmasker en we spelen zoveel mogelijk buiten, dus vergeet 

zeker geen warme kleding en regenjas mee te nemen. De oudste leden (Tito’s, Keti’s en 

Aspi’s) moeten ook steeds een mondmasker bijhebben. De Chirozondagen blijven nog steeds iets 

korter dan normaal, namelijk van 13u30 tot 16u. 

 

Daarnaast moeten we allemaal de regels blijven naleven die nog steeds gelden in de 

samenleving. We willen jullie daarom vragen om: 

- Een mondmasker te dragen als je jouw kind afzet of ophaalt aan de poort. 

- Voldoende afstand te bewaren van anderen. 

- Jouw kind tussen 13u15 en 13u30 af te zetten en ook bij het afhalen niet te blijven ‘plakken’. 

- Als jouw 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 de groepsleiding op de hoogte te brengen indien 

jouw kind positief test op corona. 

2. Einde winteruniform 
 

Het winteruniform eindigt deze week. We verwachten vanaf 7 februari dan ook alle leden vanaf 

Rakwi’s weer in volledig uniform. 
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3. Bivak 2021 
 

Dit jaar gaan we op bivak in Hechtel-Eksel van zondag 1 tot en met maandag 9 augustus. 

De Sloepi’s gaan van donderdag 5 tot en met maandag 9 augustus. De prijs bedraagt € 100,00 

per lid. Voor de Sloepi’s is dit € 70,00 per lid. Vanaf het derde kind krijg je een korting van € 

12,00 op het totale bedrag. 

Enkel bij een geldige reden (bv. medische) wordt het geld terugbetaald indien jouw zoon/ dochter 

uiteindelijk niet kan meegaan. 

Wilt jouw kind er echt bijhoren op kamp, komt hij/zij best zo vaak mogelijk naar de Chiro! 

 

Meer info over het bivak volgt later. Voor eventuele vragen kan je steeds terecht bij de 

groepsleiding. 

4. Contactgegevens groepsleiding 
 

Bij deze vermelden we graag nog eens de contactgegevens van de groepsleiding zodat jullie hen 

makkelijk kunnen bereiken indien nodig.  

 

Hoofdleiding 

Floor Helsen     0470 34 23 48 

Marte Helsen    0472 42 67 26 

Jonathan Schellemans   0468 24 35 85 

Volwassen begeleiders 

Inez Engelen     0497 63 43 95 

Gust Voeten     0498 34 80 44 

5. Belangrijke data   
 

Zondag 31 januari 2021   GEEN Chiro 

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

 
De Chiro bedankt jullie voor jullie vertrouwen! 

 

Chirogroetjes, 
Leiding en VB’s 

 

 
 


