Beste ouders,
Wij, Chiro Winnik, willen jullie graag al eens bedanken voor de vele inschrijvingen en dus ook
het vertrouwen in ons als Chiro!
Dit jaar zal het Chirojaar 20-21 wat anders verlopen. Dat zullen jullie natuurlijk ook wel al gemerkt
hebben aan het kamp en de startdag. De Chiro zal voor alle groepen nog steeds doorgaan op zondag
van 14u-17u. MAAR doordat we nog steeds genoodzaakt zijn om met bubbels van 50 te werken
moeten we ons opsplitsen. De JONGSTEN (speelclub, kwiks en rakkers) worden verwacht om 14u
beneden aan de speelplaats van de basischool Windekind (Kruisveldstraat 12, 9400 Denderwindeke).
De OUDSTEN (tippers, tiptiens, toppers, kerels en aspi’s) daarentegen blijven op de oude locatie: Het
Chirolokaal (Bokkendries 9, 9400 Denderwindeke). Zij zullen vanachter op het speelplein worden
verwacht om 14u. Beide groepen mag je ook om 17u op deze locaties ophalen.
Welke maatregelen nemen wij?
1. We werken met bubbels.
2. De gebruikte ruimtes en materiaal worden regelmatig ontsmet.
3. +12 moet een mondmasker meenemen in geval dat de afstandsmaatregelen moeten
doorbroken worden.
4. Handen worden regelmatig ontsmet of gewassen zowel van leden als leiding.
Mogen wij vragen om steeds onze site (www.chirowinnik.be) en/of onze facebookpagina (Chiro
Winnik) te controleren VOOR zondag. Daar worden altijd onze activiteiten, wijzigingen en eventuele
benodigdheden meegedeeld. Dit is uiterst belangrijk! Het kan bijvoorbeeld zijn dat een groep;
zwemkleren moet meenemen, vuile kleren moet aandoen, eventueel zaterdag Chiro heeft. Wij als
leiding zullen ons best doen om dit zoveel mogelijk op voorhand te laten weten.
Mogen wij ook vragen om jullie kinderen met mondmasker op te halen/af te zetten (aan de poort) en
de nodige social distancing toe te passen. Stuur jullie kinderen NIET naar onze Chiroactiviteiten
wanneer ze ziek zijn en ook niet wanneer ze 5 dagen alvorens de Chiroactiviteit ziek zijn geweest.
Nog niet ingeschreven? Dit kan via volgende links:
Jongens:https://docs.google.com/forms/d/1cGYX8sSq30FvfG_8RRdm2k8lGBdxdp6jx_qas4kTRuY/edit
Meisjes: https://docs.google.com/forms/d/1Nv7vIgV6SyPM2Z9GmyGPooyRkrSdYX9BRxdJTUiws8/edit
Gelieve het lidgeld (30 euro) voor 11 oktober te betalen als je uw kind(eren) officieel inschrijft voor
het Chirojaar 20-21 (zie links voor het juiste rekeningnummer). Indien u voor de proefperiode koos,
wordt u eind oktober door de leiding gecontacteerd.
Als er problemen zijn mag u steeds de hoofdleiding contacteren:
Meisjes: Femke Van de Velde 0479/56 53 42

winnikchiro@gmail.com

Jongens: Rino Hemerijckx

winnikchiro@gmail.com

0491/07 92 49

De leiding kijkt alvast uit naar een superleuk en coronaveilig Chirojaar 20-21!!!

