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Algemene informatie

















Chiro is van 14u30 tot 17u30.
Tijdens ‘zomeruur’ is het voor Keti en Aspi
van 14u30 tot 18u00.
Wij hopen alle leden minstens éénmaal per
maand te zien.
Het lidgeld voor één jaar bedraagt €20.
Iedere Chiro-zondag kunnen de leden tijdens
de pauze drankjes consumeren voor €0,50.
Je kan ook een drankkaart kopen voor €5, die
op de chiro wordt bewaard.
Wij verwachten dat leden iedere zondag hun
uniform (2 Stuks) aan hebben. Tenzij anders
vermeld natuurlijk. 😉
Uniformen kunnen aangekocht worden in De
Banier of Tweedehands op de Chiro zelf!
In contact komen met de leiding van uw
kinderen? Dat kan via de mailadressen die
jullie terugvinden op de kalender.
Hoofdleiders Ewoud (0474/08.33.18) &
Jente(0473/48.25.97) zijn ook bereikbaar via
GSM.
Meer informatie kan u terugvinden op onze
website: www.chiroberkenbloesem.be

De Chirolokalen zijn niet goed bereikbaar met
de auto. Daarom vragen we u uw auto te
parkeren op de parking aan de kerk en uw
kinderen vervolgens af te zetten of op te halen
aan de lokalen te voet!

Corona
Een Chirozondag is natuurlijk super leuk, maar we moeten het ook
veilig houden. De maatregelen die wij nemen kunnen veranderen, dus
houd steeds uw mailbox in het oog.
Momenteel (eind november) is het alleen voor de jonge bubbel fysiek
Chiro. Niet getreurd! De leiding van de oude bubbel zorgt wekelijks
voor een leuk online alternatief.

Wat voor maatregelen nemen wij voor een veilige zondag?






o Jonge bubbel: Speelclub, Kiekeboes, Rakwi hebben
Chiro van 14u30 tot 16u30 (Let op! Aangepaste uren)
o Oude bubbel: Tito, Keti, Aspi online Chiro
We zitten met maximaal 20 in eenzelfde lokaal (meestal 1
groep, dat is minder dan 20 man).
Leiding draagt altijd een mondmasker bij aanvang van de
zondag.
Contactspelen worden zo veel mogelijk vermeden.
Er wordt altijd handgel voorzien

Wat voor maatregelen kan u nemen?





Blijf thuis indien u of uw gezinsleden gezondheidsklachten
hebben.
Doe een mondmasker aan bij het afzetten van uw kind.
Geef uw kind een mondmasker mee, indien ouder dan 12 jaar.
Blijf niet hangen, maar vertrek meteen als de zondag begint en
kom niet voor het einde van de zondag uw kind ophalen.
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Sinterklaas!
Knettergekke zondag
Kerstknutselen
Geen chiro
Geen chiro
Het WK speelclubben
Het liefdesspel <3
De slimste speelblubber ter wereld!
Voorwaarts, mars!
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De Sint heeft jullie hulp nodig!!
Bijna vakantie! We vertrekken op safari
X(-mas) games
Geen Chiro
Geen Chiro
New year, new Kiekeboe
Een, twee, een, twee. Wie is de beste soldaat?
Jullie liefste leidster is jarig. Feestje bouwen!
Survival of the fittest.

Fijne feestdagen!
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Sinterklaas zoekt regenboograkpieten
Modderfun, kleed je warm aan, liefst
kleren die lekker vuil mogen worden!
Safari in WO-city!
Geen chiro
Geen chiro
Mario is back maar deze keer met
winterolympics!
Paralympics opnieuw olympics
Lockdown Olympics 2.0 Xtreme (laatste
keer olympics, beloofd!)
Opnieuwjaar
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Never have I ever
Knabbel Babbel
Één tegen allen
GEEN CHIRO
GEEN CHIRO
Netflix & Chill
2 leugens & 1 waarheid
Zuipen tot we kruipen
Kwispis

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Ps: Het is het ontcijferen waard! 😉
…………………………………………………………………………….
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Sinterstuderen
Chill & Flix (OP VRIJDAG 11/12)
Wat rijmt er op Kerst? Desserst
Geen Chiro
Geen Chiro
Onder Ons
Wie kent wie het best?
Water, water, water, water…
Jongens vs. Meisjes

BESTE KETI’S,
HET IS DECEMBER, WAT WIL ZEGGEN?
EXAMENS #SADLIFE
MAAR NIET GETREURD, WE HEBBEN HIER
GOEIE TIPS EN TRICKS IN ONDERSTAANDE
LINK…
VEEL SUCCES!
https://youtu.be/5kbJwS5FOhE
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Sinterklaas
Examen ontspanning
Kerstfeestje
Geen Chiro
Geen Chiro
Wie overleeft het langst?
ASPIetpiraat
Bingo!!
Lekker Vaccineren

