
Liefste ouders en leden
 

Hier zijn we weer met nieuwe informatie in verband met de komende Chironamiddagen. Want zoals jullie misschien gemerkt hebben, 
loopt de data in ons Wit-je-wuk namelijk maar tot en met de Chironamiddag van zondag 21 februari.

Op de ommezijde van deze brief, vinden jullie onze nieuwe kalender, deze loopt tot en met zondag 11 april. 
Na deze data zal er opnieuw een Wit-je-wuk verschijnen waarin de verdeling vanaf dan zal instaan. 

 
Jammer genoeg zijn we nog steeds genoodzaakt om ons in voor- en namiddag op te splitsen.  

We doen het iets anders dan in het afgelopen semester, nu gooien we de afdelingen eens door elkaar dus 
misschien zal je nu eens samen met je broer(s)/zus(sen) naar de Chiro kunnen komen.

 
We herinneren jullie graag nog eens aan de geldende maatregelen:

 
-       We werken in bubbels van maximum 10 leden. We proberen om hiervoor per regio/school te werken zodat de kids niet in 

een volledig nieuwe bubbel terechtkomen. 
 

-       Buiten spelen is verplicht voor +12, ook voor -12 wordt dit zoveel mogelijk aangeraden. Zorg er dus voor dat uw kids voldoende
warme kledij aanhebben, aangepast aan het weer. Bij echt slecht weer, kan het zijn dat we de Chiro niet laten doorgaan. Check dus zeker onze

facebookpagina en website bij slecht weer. Om 8u maken we een beslissing i.v.m. de voormiddag, om 13u beslissen we over de namiddag. 
 

-       De leiding draagt natuurlijk een mondmasker, maar ook voor +12 is dit verplicht. Zowel bij het toekomen, als tijdens
de activiteiten moeten ze hun mondmasker aanhouden!

 
-       Er wordt ook gevraagd om de hobby’s te beperken tot 1 hobby per week. Dit kunnen we natuurlijk niet controleren, maar we

vertrouwen hiervoor op jullie… Ook wie in quarantaine zit, mag NIET naar de Chiro komen! 
 

-       Ouders brengen hun kids liefst alleen en blijven zoveel mogelijk in de auto zitten. Ook ouders moeten een mondmasker dragen! We vragen jullie 
ook om de kids op tijd te brengen. Liefst een 10-tal minuten voor het startuur. Zo is het maken van de bubbels voor ons gemakkelijker.

 
Indien er aan deze maatregelen iets zou veranderen, brengen we jullie hiervan op de hoogte. 

Check zeker ook onze site/ Facebookpagina, want deze zijn up-to-date! 
 

Bij vragen of problemen kunnen jullie ons altijd bereiken via Facebook of contacteer onze hoofdleider Jarne: 0473 23 50 77.
 

Heel veel liefs en tot op de Chiroweide! De leiding en VB's van Chiro Pimpernel 



ZONDAG 7 MAART

ZONDAG 21 MAART

VM: Pimpel, Speelclub

NM: Rakwi,
Tito, Aspi

VM: Speelclub, 
Keti, Aspi

NM: Pimpel, 
Rakwi, Tito

ZONDAG 28 MAART

NM: Pimpel,
Speelclub, Keti 

VM: Rakwi,
Tito, Aspi

ZONDAG 11 APRIL
VM: Pimpel, 
Rakwi, Tito

NM: Speelclub, 
Keti, Aspi

Keti: 6 maart i.p.v. 7 maart, info volgt! 


