Infobrochure: CODE ORANJE
Chiro Lint, najaar 2020
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1.Code oranjewatte?
Zoals jullie al dan niet weten volgt de jeugdwerking in België ook een kleurencode.
De afgelopen weken bevonden we ons in “code geel”. Onze Chiro heeft de regels van deze
code succesvol kunnen toepassen. Dankzij ieders hulp werden het ondanks die regels toch
al onvergetelijke Chirozondagen.
Vanaf woensdag 14/10 schakelen we echter over naar “code oranje”. Ook nu heeft de
leiding alles in werking gesteld om een waterdicht plan op poten te zetten. Dat waterdichte
plan kan je hier vinden! We rekenen wederom op ieders hulp en
verantwoordelijkheidsgevoel. Zo kunnen we er weer keihard samen invliegen!
Voor andere (niet-corona gerelateerde) praktische informatie over onze Chiro en de planning per afdeling, kan u
terecht in “Het Boekske” dat u ook op onze website kan vinden.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via
groepsleiding@chirolint.be.
Veel liefs,
Jullie leiding xxxx
Hanna, Margot, Amber, Tess, Elise, Brintly, Eline, Kato, Aimée, Malika, Dietske, Stijn,
Camille, Kim, Marie, Louise, Elona & Silke.
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2.Bubbels
A. Wie is welkom?
●

Ingeschreven:
○ Elk kind dat is ingeschreven via ons nieuwe inschrijvingssysteem
“Stamhoofd” is welkom op de Chiro.
○ Er dient niet meer apart ingeschreven te worden voor de Chirozondagen.
○ Kinderen die een zondagje willen komen proberen, dienen dit even te vragen
via mail. Ze kunnen namelijk enkel komen als:
■ er nog plaats is in de bubbel
■ de ledenstop binnen de afdeling nog niet bereikt is

●

Gezond:
○ Je komt niet als je ziek bent of ziektesymptomen hebt ervaren in de 3 dagen voor de Chiro.
○ Indien je uit een risicogroep komt of een ziekte hebt, mag je enkel deelnemen als:
■ Toestemming ouders, voogd, huisarts
■ Ziekte onder controle, vb. door medicatie
○ Leden die in het buitenland zijn geweest, volgen verplicht de richtlijnen van de overheid.

B. Indeling bubbels
In code oranje is elke afdeling een aparte bubbel.
Ribbels, Speelclubs, Rakwi’s:
Voor hen verandert er eigenlijk niets. Ze zitten elk in een aparte bubbel en mogen zowel
binnen als buiten spelen in een bubbel van 50 personen. De leiding voorziet fijne activiteiten
en zorgt ervoor dat ze geen contact hebben met andere bubbels.
Tito’s:
De Tito’s moeten bubbels van max. 20 personen vormen. De Tito’s zijn met ongeveer 30
leden, daarom voorziet de leiding een rotatiesysteem. Dit gaat als volgt:
● Ouders van Tito’s ontvangen van de leiding een mail met een link waarmee ze zich
kunnen inschrijven in een bepaalde groep.
● De Tito’s van een bepaalde groep komen naar de Chiro wanneer het de beurt van
hun groep is.
● Tito’s die in de week van hun groep niet naar de Chiro kunnen komen laten dit (via
mail) weten aan de leiding voor zaterdag 17h.
● Als er vrije plaatsen zijn, stuurt de leiding een inschrijvingslink om die plaatsen op te
vullen.
● Houd dus zeker goed uw e-mail in het oog!
● E-mailadres Titoleiding: t itos@chirolint.be
Tip10’s & Aspi’s:
Ook de Tip10’s en Aspi’s zitten apart in een bubbel van max. 20 personen.
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3.Aankomst leden
De start van de Chirozondag wordt nog steeds georganiseerd in tijdsloten. Dezen zijn wel
ietwat veranderd. Bij aankomst worden de leden ontvangen door hun eigen leiding. Deze zal nog snel even
de temperatuur meten en de handen laten ontsmetten.

Tijdslot 1: Ribbels & Speelclubs
● 13h40-13h45
○ MAAR: 18/10 Familiedag: 12h40-12h45
● Ribbels: grote poort
● Speelclubs: kleine poort
Tijdslot 2: Rakwi’s & Tip10’s
● 13h50-13h55
○ MAAR: 18/10 Familiedag: 12h50-12h55
● Rakwi’s: grote poort
● Tip10’s: kleine poort
Tijdslot 3: Tito’s & Aspi’s
● 13h55-14h
○ MAAR: 18/10 Familiedag: 12h55-13h
● Tito’s: kleine poort
● Aspi’s: grote poort
Mondneusmasker:
Iedereen vanaf 12 jaar draagt verplicht een mondneusmasker.
- Ouders dragen dit dus bij het op- en afhalen van hun kind.
- Leden mogen het enkel afzetten als ze in hun bubbel en buiten zijn. Als ze binnen zijn
zetten ze het echter terug op.

4

4.Algemeen
Aanwezigheid:
We zijn erg blij te zien dat onze Chiro zich uitbreidt. Tegelijkertijd doet het ons ook pijn om kinderen op de
wachtlijsten te moeten weigeren. Daarom willen we er zeker van zijn dat er van onze Chirozondagen optimaal
genoten kan worden! Kinderen die ingeschreven zijn maar haast nooit naar de Chiro komen nemen een gewild
plaatsje in dat iemand op de wachtlijst misschien beter kan gebruiken.

Daarom starten we vanaf dit jaar met het volgende systeem.
● We verwachten dat onze leden:
○ 2 keer per maand naar de Chiro komen; en/of
○ per mail laten weten wanneer ze niet naar de Chiro komen
● Indien dit moeilijk blijkt, zullen we even moeten evalueren of het wel een goede zaak
is dat het lid ingeschreven blijft.
● Ook naar aanloop van het kamp vinden we, zeker ook bij de oudste groepen,
aanwezigheid echt wel een belangrijk gegeven.
Weekends:
Momenteel is het nog niet verboden om met je groep op weekend te gaan. Aangezien het echter wel afgeraden
wordt en aangezien de begeleidende regels praktisch onmogelijk uitvoerbaar zijn, beslissen wij voor onze chiro
dat de geplande weekends niet zullen doorgaan.

Het Rakwi-, Tito- en Aspiweekend gaat dus niet door. De leiding probeert dit te verplaatsen
naar een beter moment.
Infomoment 25/10:
Normaal gezien hadden we een infomoment voorzien waar de ouders de leiding kon leren
kennen en waar ze al hun vragen konden stellen. Dit moeten we jammer genoeg annuleren
door de huidige situatie. We voorzien wel een alternatief! Elke leidingsploeg zal op een
creatieve, alternatieve manier zich voorstellen op 25 oktober. Als u vragen heeft, mag je
altijd de leidingsploeg mailen of aanspreken op een zondag.
Koekjes & drankjes:
Het is niet de bedoeling dat onze jongste leden koekjes of snoepjes meenemen naar de
Chiro. Wat wél handig kan zijn is een drinkbus. Lekker coronaproof en nog eens goed voor
het milieu ook!
Het Boekske:
Alle andere (niet corona gerelateerde) praktische informatie vindt u in “Het Boekske” op
onze website. Hierin vindt u tevens het programma per afdeling. Soms kan het zijn dat er
andere dagen of uren voorzien zijn voor een activiteit dan anders. Houd dit dus zeker goed
in de gaten.
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5.Vertrek leden
Ook voor het einde van de Chirozondag werken we weer met tijdssloten.
Tijdslot 1: Ribbels & Speelclubs
● 17h-17h05
● Ribbels: grote poort
● Speelclubs: kleine poort
Tijdslot 2: Rakwi’s & Tip10’s
● 17h05-17h10
● Rakwi’s: grote poort
● Tip10’s kleine poort
Tijdslot 3: Tito’s & Aspi’s
● 17h10-17h15
● Aspi’s: grote poort
● Tito’s: kleine poort
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