Infobrochure September 2020
OVERGANG, ITALIAN TAKE-AWAY, 1 STE CHIROZONDAG & INSCHRIJVINGEN

CHIRO LINT
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Beste leden, ouders & andere Chirofanaten!
Het nieuwe Chirojaar staat voor de deur! JOEPIE!
We gaan echter wel van start in een totaal andere wereld als een jaar geleden. Het coronavirus teistert ons
land nog steeds en daar passen wij onze werking uiteraard voor aan!
In wat volgt vindt u een beknopt overzicht met alles wat u dient te weten over de komende weken.
Zeker voor nieuwe leden kan dit heel interessant zijn! Voor bestaande leden verwijzen we graag naar de
mailtjes die we al verstuurden. Daar kan u alles nog duidelijker terugvinden!
We willen verder ook vragen om uw mailbox nauwlettend in de gaten te houden.
(Soms geraken onze e-mails in “ongewenste mail” verzeild. Kijk dus zeker ook daar eens.)
De coronamaatregelen veranderen vaak en wij zullen ons snel moeten aanpassen. Verder is het voor ons ook
zoeken naar een ideaal evenwicht tussen spel, plezier & veiligheid. We evalueren onszelf dus constant!
Bedankt voor uw medewerking aan een “coronasafe” Chiro Lint!
Met vriendelijke groeten
De leidingsploeg
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OVERGANG (20/9)
Het Chirojaar start op zondag 20 september. Op die dag spelen we een spel om de leiding van dit jaar te leren
kennen en zullen de leden die naar een nieuwe groep gaan hun “overgang” mogen doen.
INSCHRIJVEN
Als gevolg van de coronamaatregelen is inschrijven hiervoor vereist. Dit kan via volgende link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGUGpQVags94I3NzsA9pVf6OwaL1PnkHTQBtrWdQwM7NtUA/viewform?usp=sf_link
Zowel nieuwe als bestaande leden schrijven zich in. We werken met bubbels van 50 personen. Wacht dus niet
te lang met inschrijven, want vol is jammer genoeg vol…
We zijn ook verplicht om medische fiches bij te houden. De medische fiches van vorig jaar van bestaande leden
worden (tijdelijk) hergebruikt. Als er wijzigingen zouden zijn, laat dit dan zeker tijdig weten. Nieuwe leden
zullen ter plaatse gevraagd worden een medische fiche in te vullen.
AANMELDEN
Om alles “coronaproof” te laten verlopen, melden onze leden zich in bubbels aan.
Ribbels & Speelclubs (1ste-4de leerjaar) melden zich aan tussen 13h35 en 13h45.
Ribbels doen dit aan een onthaaltafel die aan de Chiro staat, maar gepositioneerd langs de kant van de KMOzone. Ouders parkeren zich dus aan de KMO-zone. De leiding zal tonen waar de leden hun fiets mogen zetten.
Speelclubs melden zich aan bij een onthaaltafel langs de kant van de Luitersheide. Zij parkeren zich dus aan de
parking van de Zevenhuizenstraat. De leiding zal tonen waar de leden hun fiets mogen zetten.
Rakwi’s, Tito’s, Tip10’s en Aspi’s (5de leerjaar-6de middelbaar) melden zich aan tussen 13h50 en 14h.
Rakwi’s en Tito’s doen dit aan de onthaaltafel langs de kant van de Luitersheide.
Tip10’s en Aspi’s doen dit aan een onthaaltafel langs de kant van de KMO-zone.

MONDMASKER

Alle leden vanaf 12 jaar vragen we een mondmasker te dragen. Zij zullen dit mogen afzetten, wanneer de
leiding dit zegt, vanaf ze in hun bubbel zijn. Uiteraard dragen de ouders er ook één.
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TERUG NAAR HUIS
Op 20 september is het systeem om terug naar huis te gaan ietsje anders dan op 27 september. Dit omdat we
een “Italian take-away” organiseren. Kijk daarom naar de paragrafen hieronder om te weten wanneer u uw
kinderen kan komen ophalen of thuis mag verwachten.

ITALIAN TAKE-AWAY (20/9)
Andere jaren is er na de overgang traditioneel een gezellige BBQ. Dit jaar is dat jammer genoeg geen optie.
Toch laten we deze eerste prachtige zondag niet zomaar voorbijgaan! We organiseren namelijk een “Italian
take-away”. U kan dus heerlijke pasta bestellen voor heel uw bubbel, u betaalt dan op voorhand en kan dit op
20 september volledig coronaproof komen ophalen aan de Chirolokalen! Wat een feest!
TAKE-AWAY & OPHALEN LEDEN
Het afhalen van de pasta’s gebeurt in shiften en wordt gecombineerd met het afhalen van de leden. Sommige
bubbels zullen dus ietsje langer van de Chiro kunnen genieten dan anders.
Aanmelden voor het afhalen van uw pasta gebeurt aan dezelfde onthaaltafels als waar u uw kind heeft afgezet.
De shiften zijn als volgt:
→ Ribbels & Speelclubs: 17h-17h40
→ Rakwi’s & Tito’s: 17h40-18h20
→Tip10’s & Aspi’s: 18h20-19h
Als u kinderen heeft in verschillende afdelingen laat u dit zo snel mogelijk weten aan de leiding. U komt dan in
het tijdsslot van de bubbel van het jongste kind.
Indien u niet wenst te genieten van onze heerlijke pasta’s, zal u toch uw kind pas kunnen ophalen in het
tijdsslot dat we daarvoor voorzien hebben. Geen zorgen, we entertainen onze leden op gepaste wijze!
We vragen tot slot ook nog dat slechts 1 persoon per kind, eventueel per bubbel, de pasta’s komt ophalen. Zo
proberen we drukte te vermijden.
BESTELLEN
Om van dit eetfestijn te kunnen meegenieten dient u uw bestelling door te geven via volgende link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4TZaeMCiQibp0rBOqfvXDv_Fhon6k94DQ1gIYqaCkhBBxYw/view
form?fbclid=IwAR1r6l70DGhaNW_jXcGf4LCtGKGd6FSweY0PUJzGMpOyGc3GkOHEougMDg
We verwachten uw betaling via overschrijving voor 17 september en uw bestelling zal zeker klaar staan. Ennnn
genieten maar!
We willen u alvast van harte bedanken om ons te steunen door het bestellen van een heerlijke pasta, ook in
deze bizarre tijden!
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1 S TE ÉCHTE CHIROZONDAG (27/9)
27 september is dan de eerste échte Chirozondag. Ook deze zondag zal volledig volgens de geldende
coronamaatregelen geregeld worden.
INSCHRIJVEN & AANMELDEN
Inschrijven is ook hier vereist. Dit doet u in dezelfde link als voor 20 september. U vindt de link hierboven.
Het afzetten van de kinderen in de verschillende bubbels, alsook het aanmelden aan de onthaaltafels is
identiek hetzelfde als op 20 september. Hiervoor verwijzen we dus ook naar de uitleg hierboven.
TERUG NAAR HUIS
Het einde van de Chirozondag zal echter anders verlopen, aangezien er nu geen “Italian take away” is.
Ribbels & Speelclubs vertrekken om 17h, zo snel mogelijk.
Ouders van Ribbels parkeren zich langs de kant van de KMO-zone en komen ook langs daar naar de Chiro. Daar
zullen ze gevraagd worden op hun kinderen te wachten in de wachtzone die we met krijt afbakenen.
Ouders van Speelclubs parkeren zich aan de Zevenhuizenstraat en wachten in de wachtzone langs de kant van
de Luitersheide.
Rakwi’s, Tito’s, Tip10’s en Aspi’s vertrekken om 17h15.
We gaan er van uit dat de meesten onder hen alleen met de fiets naar huis kunnen. Ouders die hun kind toch
met de auto komen ophalen kunnen daarom kiezen waar ze zich parkeren en wachten in de daarvoor bedoelde
wachtzone.

Als u kinderen heeft in verschillende afdelingen, laat u dit op tijd weten aan de leiding. U komt dan bij voorkeur
in het tijdsslot van het jongste kind.
Iedereen vanaf 12 jaar draagt verplicht een mondmasker.
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INSCHRIJVINGEN (27/9, 4/10 & 18/10)
Met een nieuw Chirojaar voor de deur, zijn de inschrijvingen ook een niet te missen onderwerp. We hebben
onze lessen getrokken uit de aanpak van vorig jaar en zullen enkele verbeteringen doorvoeren.
We werken dit jaar met een nieuw soort online systeem, genaamd “Stamhoofd”. Dit systeem is
gebruiksvriendelijker en ook op het vlak van privacy meer waterdicht. De medische fiche kan nu ook
makkelijker online ingevuld en geraadpleegd worden, in geval van nood. Ook de betaling kan beter opgevolgd
worden.
We beseffen verder wel dat we voor de inschrijvingen dit jaar ietwat strenger zijn dan andere jaren, maar
hopen ook op uw begrip. Het is echt wel in ieders voordeel (verzekering!) dat dit zo snel en correct mogelijk in
orde gebracht wordt. We danken u alvast voor uw medewerking.
Tot slot delen we nog mee dat er voor de ouders van leden uit onze 3 jongste groepen een infomoment
voorzien is op zondag 25 oktober. Hier zal u kennis kunnen maken met onze Chiro en de leiding van uw kind.
Verder zal u ook de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen.
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren door een mailtje te
sturen naar groepsleiding@chirolint.be.
BESTAANDE LEDEN
Voor bestaande leden starten de inschrijvingen op 27 september. Zij krijgen een week voorrang op nieuwe
leden. Op die dag ontvangt u een e-mail met een link om in te schrijven. U kan uw kind meteen inschrijven in
de juiste groep, zoals u die hieronder vindt.
•

Ribbels (1ste en 2de leerjaar)

•

Speelclubs (3de en 4de leerjaar)

•

Rakwi’s (5de en 6de leerjaar)

•

Tito’s (1ste en 2de middelbaar)

•

Tip10’s (3de en 4de middelbaar)

•

Aspiranten (5de en 6de middelbaar))

In het inschrijvingsformulier zullen er enkele (contact)gegevens gevraagd worden en zal u ook de medische
fiche moeten invullen. De inschrijving kan niet ingediend worden zonder ingevulde medische fiche.
De inschrijving is echter nog niet compleet na het verzenden van het inschrijvingsformulier. Om uw inschrijving
te vervolledigen dient u ook het juiste bedrag aan inschrijvingsgeld over te schrijven. Het inschrijvingsgeld
bedraagt 30 euro. Deze betaling doet u voor 18 oktober. Indien u niet tijdig betaald heeft, is uw kind bijgevolg
niet ingeschreven en zijn wij genoodzaakt om uw plaats af te staan aan het eerstvolgende kind op onze
wachtlijst.
Ook die wachtlijst is nieuw dit jaar. Voor de Ribbels ligt onze ledenstop dit jaar op 24 leden. Voor de 2 andere
jongste groepen ligt onze ledenstop op 32 leden. Wanneer het maximum aantal leden per groep bereikt is,
komt u automatisch op de wachtlijst te staan. Wanneer er een plaatsje vrijkomt, bijvoorbeeld door een
onvolledige inschrijving, zullen wij u op de hoogte brengen en alsnog uw kind inschrijven.
Broers en zussen van bestaande leden krijgen voorrang, voor zover het broertje of zusje in kwestie bij de
Ribbels wil komen. Het maakt daarbij niet uit in welke afdeling het bestaande lid zit. Als zijn/haar broer/zus bij
de Ribbels wil inschrijven krijgt deze voorrang. Deze nieuwe Ribbel mag dan ingeschreven worden in de eerste
reeks, die dus start op 27 september.
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NIEUWE LEDEN
De inschrijvingen gaan voor de nieuwe leden van start op 4 oktober.
De inschrijvingslinks zullen voor hen gedeeld worden op onze website en Facebook, zodat ook zij toegang
krijgen tot de inschrijvingen.
Het systeem, zoals hierboven uiteengezet, zal ook voor hen gelden. Ook aan hen vragen we om zowel het
inschrijvingsformulier met medische fiche als de betaling in orde te brengen voor 18 oktober.
We herhalen nog eens dat er een infomoment gepland staat op 25 oktober voor ouders van leden uit de 3
jongste groepen. Vooral voor ouders van nieuwe leden kan dit interessant zijn. U zal er de leiding van uw kind
kunnen leren kennen, informatie krijgen over onze werking en de kans krijgen om al uw vragen aan ons te
stellen. We hopen dat we dit infomoment fysiek zullen kunnen laten doorgaan, met inachtneming van de
coronamaatregelen uiteraard, maar indien de situatie het ons niet toelaat zullen we zeker een online
alternatief voorzien.

EN NU?
CONTACT
Als u nog vragen of andere opmerkingen en bezorgdheden heeft, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.
Dit kan door een mailtje te sturen naar groepsleiding@chirolint.be .
We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op en proberen u zo goed mogelijk verder te helpen!
WAT NA SEPTEMBER?
De overheid en onze overkoepelende organisaties werken aan een duidelijk plan met kleurencodes om de rest
van het werkingsjaar vlot te laten verlopen. Wij volgen dit op de voet op en zullen ons ook zo snel mogelijk
aanpassen aan veranderende omstandigheden. We zullen dus regelmatig moeten communiceren over hoe de
volgende zondagen zullen verlopen. Houd dus zeker uw e-mail in de gaten.
We zullen verder ook regelmatig ons systeem evalueren en de pijnpunten bijsturen. Ook dit zullen we uiteraard
tijdig communiceren.
We hopen ook in de toekomst te mogen rekenen op uw medewerking en flexibiliteit. We willen dan ook
iedereen danken die hier de afgelopen maanden al mee aan gewerkt heeft.
Samen maken we er een “coronaproof” Chirojaar van! Het jaarthema kon haast niet toepasselijker: het wordt
een “onvoorSPELbaar” jaar, maar samen maken we er weer het allerallerallerbeste van!
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