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Welkom allemaal! 
Ook deze maand zal de Chiro Lint-magie weer talrijk aanwezig zijn op ons terrein. 
De leiding heeft weer een geweldig programma in elkaar geknutseld en ze staan te 
popelen om aan deze nieuwe maand te beginnen. Dit kan natuurlijk enkel gebeuren 
onder een paar afspraken en maatregelen, gelieve deze dus eventjes door te nemen 
alvorens je naar de Chiro vertrekt. Je vindt deze informatie op de volgende pagina.    
Ben je benieuwd naar alle leuke activiteiten die jullie leiding gepland heeft? Lees dan 
zeker verder J 

 
Kusjes	en	knuffels,		
De	leiding	

Margot, Amber, Hanna, Brintly, Elise, Eline, Tess, Aimée, Dietske, Malika, Kato, Kim, 
Camille, Stijn, Marie, Louise, Silke en Elona 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Coronaplan-to-the-rescue!  

Algemeen 
Beste ouders & allerliefste leden!  
 
Na een succesvolle februarimaand vliegen we er ook in maart terug in!  
 
Hieronder vindt u alle praktische zaken die u zeker dient te weten bij de aanvang van 
een Chirozondag nog eens handig opgelijst! Neemt dit dus zeker even goed door.  
 
Voor meer informatie over de redenen waarom we dit zo aanpakken en hoe we hiertoe 
gekomen zijn verwijzen we graag naar de mailtjes die u in uw mailbox kan terugvinden.   
 
Als u nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren via 
groepsleiding@chirolint.be of gewoon op zondag!  
 
 

Naar de Chiro  
Tijdssloten:  
13h45-13h50: Ribbels (grote poort), Speelclubs (kleine poort)  
13h50-13h55: Rakwi’s (grote poort), Tito’s (kleine poort)   
13h55-14h: Aspi’s (grote poort), Tip10’s (kleine poort)  
⇒ We merken dat vele ouders geen rekening meer houden met deze tijdssloten. We 
begrijpen dat dit niet altijd handig is, maar probeer er toch aandacht aan te besteden.  

 

 

 



Bij ontvangst:  

• De eigen leiding zal uw kind opwachten.  
• We zullen de temperatuur van uw kind opnemen.  
• We zullen uw kind vragen om de handen te ontsmetten.  
• We voorzien een aparte fietsenstalling per afdeling.  
• De zondag kan beginnen! Joepie!  

 

Algemene regels:  

• Ziek? ⇒ Uw kind kan niet deelnemen.  
• Ziektesymptomen in 3 dagen voor Chiro? ⇒ Uw kind kan niet deelnemen.  
• Ziek tijdens activiteit? ⇒ U wordt gebeld en we zullen vragen uw kind op te komen 

halen.  
• Quarantaine? ⇒ Telt ook voor de Chiro.  
• Besmetting binnen bubbel? ⇒ Uw kind dient zich te laten testen en de 

quarantaineregels te respecteren.  
• Covid-19 gehad? ⇒  minimaal 10 dagen sinds diagnose EN 3 dagen koortstvrij & 

verbetering andere symptomen ⇒ Uw kind kan terug deelnemen!  

Terug naar huis  
Tijdssloten:  
17h-17h05: Ribbels (grote poort) & Speelclubs (kleine poort)  
17h05-17h10: Rakwi’s (grote poort) & Tip10’s (kleine poort)  
17h10-17h15: Aspi’s (grote poort) & Tito’s (kleine poort)  
 

Indeling groepen  
Voor de indeling dient u in uw mailbox te kijken. De leiding van uw kind heeft u een mailtje 
gestuurd met daarin de juiste groep. We kunnen dezen o.w.v. privacyredenen hier niet 
meedelen.  
 
O.w.v. de nieuwe maatregelen die van start gaan op maandag 8/3 zullen vanaf zondag 14/3 
naar alle waarschijnlijkheid de Ribbels, Speelclubs & Rakwi’s geen verschillende groepen 
meer hebben. Voor Tito’s, Tip10’s en Aspi’s verandert er voorlopig niets.  
 
 
WhatsApp groepjes 
 
De leiding zal per afdeling wekelijks in een Whatsapp-groep met de ingeschreven kinderen 
laten weten welke kinderen er die zondag naar de Chiro kunnen komen. (er worden groepjes 
van 10 gemaakt) (Tito’s, Tip10’s en Aspi’s regelen dit onderling)  
 
U laat het tijdig in deze Whatsapp-groep of in een privébericht aan de leiding weten als uw 
kind niet naar de Chiro kan komen die zondag.  
 
De leiding zorgt ervoor dat een ander kind dat normaal buiten het groepje van 10 viel dan 
alsnog naar de Chiro kan komen.  



 
 



Allerliefste Ribbeltjes,  
CHIRO MAG WEER DOORGAAN!! We hebben jullie gemist. Laten we er maar snel terug 
invliegen. Ook deze maand mogen we maar met groepen van 10 samenkomen.  
 
Enkele BELANGRIJKE opmerkingen:  

- Als je ziek bent, blijf thuis.  
- Ouders controleer regelmatig jullie e-mailadres & de WhatsApp groep.  
- Ribbels worden verwacht tussen 13u45 en 13u50 aan de grote poort.  

Ribbels worden opgehaald tussen 17u00 en 17u05 aan de grote poort.  
Deze tijdsloten zorgen ervoor dat er niet teveel contact is tussen de verschillende 
groepen. Hou je zeker aan deze uren!  

 
Zondag 11 april: 13u45-17u  
Vandaag houden we een mini versie van de befaamde Olympische Spelen! Trek alvast je 
sportkleren aan,  
en wie is klaar voor een medaille te winnen?  
 

    

 

 

 

Zondag 18 april: 13u45-17u  
En ze leefden nog kort en ongelukkig!? Vandaag ontmoeten we elkaar in het sprookjesbos. 
Jullie mogen jullie verkleden in jullie favoriete sprookje.  
 
 
Zondag 25 april: 13u45-17u 

 
 



Dikke kussen van jullie leiding,  
Amber, Hanna & Margot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Allerliefste Speelclubs,  
 
Zijn jullie klaar om terug naar de Chiro te komen?? Jullie leiding heeft alvast een 
mega leuke planning voorzien… Let’s go!!! 
 
11/04 
HEEEEEELP!!! PANIEK!!! De gummybeertjes zijn gegijzeld door Gumbaldo!!! Kunnen 
de Speelclubs de gummybeertjes bevrijden? Let’s do it!  
 
18/04  
Geld, roem en rijkdom: de enige belangrijke elementen van een succesvol leven! Ja 
toch? Wel, in het spel van deze zondag zijn het toch zeker de belangrijkste om te 
verzamelen als je wilt winnen… 
 
25/04 Dromen jullie ook wel eens over  een eigen (speelclub)pretpark?  
De leiding wel!  Vandaag bouwen we onze eigen attracties , pannenkoekenhuisjes, 
giftshops en nog meer.  
 
 
Groetjes De leiding 
Elise, Eline, Brintly en Tess 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



RAKWI’S 
Deze maand op het menu: een hoop leuke activiteiten met een sausje van plezier op een 

bedje van gekkigheid geserveerd door jullie favoriete leiding!  
11/04/2021 

Een gevreesde maffiagroep brengt neppe paaseieren op de markt en verdient  
daar heel veel geld mee. Dit is natuurlijk oneerlijke concurrentie voor de echte  

paashaas… Wij willen hem graag helpen, maar we kunnen dit niet alleen.  
We rekenen dus op jullie aanwezigheid deze zondag! 

18/04/2021 
Wie houdt er nu niet van een goede quiz op z’n tijd?! Wij in ieder geval wel en jullie  

hopelijk ook want vandaag spelen we de enige echte Melo-cake quiz. 
25/04/2021 

Schip ahoy piraatjes! Er zijn vijandige schepen gespot in onze waters en dat hebben wij 
uiteraard niet graag. Daarom hebben wij jullie hulp nodig. We gaan nog niet teveel 
verklappen, maar we kunnen alvast zeggen dat er eieren aan te pas zullen komen… 

Dikke kussen, 
Dietske, Kato, Malika en Aimée 

 
  



Tito’s 
Liefste	Tito’s,	we	mogen	eeeeindelijk	weer	naar	de	chiro	JOEPIE!	Hier	vinden	jullie	wat	jullie	te	

wachten	staat	deze	maand.	Goed	lezen	is	dus	de	boodschap	he	;)	
	
Zondag	11	april	14-17u	GROEP	1:		
Survival	of	the	fittest	ben	jij	wel	een	echte	chiro	fanaat?!	Verdien	je	wel	al	je	jaren	in	de	chiro?	
Let’s	see	:)	

 
 
Zondag	18	april	14-17u	GROEP	2:	
Wij	zijn	allemaal	zo	afhankelijk	van	‘t	internet	tegenwoordig.	Echt	erg	eigenlijk	he?	Maar	
hoeveel	mensenkennis	hebben	we	eigenlijk?	Ben	jij	de	slimste	van	de	groep?	

	
	
Zondag	25	april	14-17u	GROEP	1:	
De	Russen	zijn	knettergek,	ze	hacken,	ze	schieten	met	geweren,	trotseren	super	koud	weer	en	
zijn	super	gek	in	hun	hoofd.	Hebben	jullie	al	eens	russische	roulette	gespeeld?	



	
	
Hopelijk	hebben	jullie	er	mega	veel	zin	!!!	
Veel	kusjes	van	jullie	leiding	Stijn,	Camille	en	Kim	

 
  



TIPTIENS 
Joepiee eindelijk is het zo ver! We mogen terug naar de chiro! Hopelijk nu tot het 
einde van het chirojaar en dan een onvergetelijk kamp om het allemaal heel mooi af 
te sluiten.  Hier heb je alvast de leuke planning voor april. 
 
ZONDAG 11/04 : Vandaag spelen we het tiptiens gewest spel! Zeker allemaal 
komen om te zien wat voor leuk spel het gewest voor ons in elkaar heeft gestoken. 

 
 
 
ZONDAG 18/04: Wie kan in moeilijke omstandigheden toch nog het spel winnen? 
 
 
ZONDAG 25/04: Is er wifi in tahiti? Vandaag zoeken we het uit! Zeker komen!!!! 

 
 
 
Groetjes, 
Louise en Marie 
xxxxxxxxxxxxxx 
 

 
 
  



Aspiranten  
Zondag 11 april 14h-17h 

 
 
Zondag 18 april 14h-17h 

 
 
Zondag 25 april 14h-17h 

                 
 

Van Elona en Silke  
Voor Spaspi’s xxxxx 
 


