
Brief gewone zondagen 

Beste ouders, 
 
In deze brief leggen we uit hoe een gewone zondag doorheen het jaar er zal uitzien. Dit kan echter nog 
variëren afhankelijk van de maatregelen. We delen de zondag op in twee tijdssloten. We ontvangen 
één deel ‘s ochtends tussen 10 uur en 13 uur. Het tweede deel heeft Chiro op de normale uren. De 
delen zullen om de twee weken worden omgewisseld zodat kinderen die zondagochtend andere 
hobby’s uitoefenen nog naar de Chiro kunnen komen. De verdeling voor komend semester kan u op 
de derde en vierde pagina vinden. 
 
De twee delen worden respectievelijk Groep A en Groep B genoemd. Groep A bestaat uit de  
ini-mini’s, de mini’s, de speelclub meisjes en de speelclub jongens. Groep B bestaat uit de rakkers, 
kwiks, tippers, toppers, tip-10’s, kerels, aspi jongens en aspi meisjes. Door de Chiro in twee tijdsloten 
op te splitsen kunnen we elke week iedereen op een coronaproof manier ontvangen. We zijn er ons 
van bewust dat het niet ideaal is, maar het is de best mogelijke oplossing die we voorlopig kunnen 
bieden. 
 
Hoe zit het met de corona maatregelen? 
Groep A hoeft geen mondmasker mee te nemen naar de Chiro. Iedereen in Groep A is namelijk onder 
de twaalf jaar. Voor Groep B is het iets ingewikkelder. De rakwi’s moeten geen mondmasker 
meenemen, iedereen van oud echter wel. Ook de mensen die nog geen twaalf jaar zijn! 
 
Iedere bubbel heeft zijn eigen deel in de fietsenstalling, op het terrein en in de wc’s. Deze zijn duidelijk 
te herkennen aan hun kleur. De kleuren voor de bubbels zijn als volgt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We vragen aan de ouders om hun kinderen met mondmasker af te zetten. Op deze manier kunnen wij 
als leiding aan de poort staan en zorgen dat de kinderen op een veilige en georganiseerde manier naar 
binnen kunnen. Bekijk het als een soort ‘kiss and ride’. 
 
Blijkbaar heerst er ook nog wat verwarring omtrent de inschrijving. Elk lid moet ingeschreven worden, 
dit op de manier die uitgelegd staat op de website of op de Facebookpagina. Dit is van groot belang 
voor de verzekering en om al onze gegevens op punt te kunnen stellen. Hiervoor is tijd tot 24 oktober. 
Het is echter niet nodig om voor elke zondag opnieuw in te schrijven, eenmaal volstaat voor heel het 

Ini-mini’s Blauw Groep A Geen mondmasker 

Mini’s Groen Groep A Geen mondmasker 

Speelclub Meisjes Geel  Groep A Geen mondmasker 

Speelclub Jongens Rood Groep A Geen mondmasker 

Kwiks Blauw Groep B Geen mondmasker 

Rakkers Groen Groep B Geen mondmasker 

Tito’s Geel  Groep B Mondmasker verplicht 

Keti’s + Aspi’s Rood Groep B Mondmasker verplicht 



jaar. Het systeem van drie proefzondagen bestaat dit jaar ook nog. Vanaf de vierde zondag vragen we 
echter uw kind in te schrijven (vroeger mag natuurlijk ook!). 
 
Het zal een jaar worden waar iedereen zich een beetje flexibel zal moeten opstellen, ook wij als Chiro. 
We begrijpen dat er misschien nog wel wat vragen zijn, maar we doen ons best om in oktober een 
infomoment te organiseren per groep. Hierover later meer!  
 
 

  



Verdeling 1e semester: 

Oktober: 

4/10 

10u00 – 13u00: Groep A (Ini-mini’s, Mini’s, Speelclub)  

14u00 – 18u00: Groep B (rakwi’s, Tito’s, Keti’s, Aspi’s) 

11/10 

10u00 – 13u00: Groep B (rakwi’s, Tito’s, Keti’s, Aspi’s) 

14u00 – 17u00: Groep A (Ini-mini’s, Mini’s, Speelclub)  

18/10 (onder voorbehoud, wordt nog over gecommuniceerd) 

10u00 – 13u00: Groep B (rakwi’s, Tito’s, Keti’s, Aspi’s) 

14u00 – 17u00: Groep A (Ini-mini’s, Mini’s, Speelclub) 

25/10 (onder voorbehoud, wordt nog over gecommuniceerd) 

10u00 – 13u00: Groep A (Ini-mini’s, Mini’s, Speelclub) 

14u00 – 18u00: Groep B (rakwi’s, Tito’s, Keti’s, Aspi’s) 

 

November: 

1/11 

10u00 – 13u00: Groep A (Ini-mini’s, Mini’s, Speelclub) 

14u00 – 18u00: Groep B (rakwi’s, Tito’s, Keti’s, Aspi’s) 

8/11 

10u00 – 13u00: Groep B (rakwi’s, Tito’s, Keti’s, Aspi’s) 

14u00 – 17u00: Groep A (Ini-mini’s, Mini’s, Speelclub) 

15/11 

10u00 – 13u00: Groep B (rakwi’s, Tito’s, Keti’s, Aspi’s) 

14u00 – 17u00: Groep A (Ini-mini’s, Mini’s, Speelclub) 

22/11 

10u00 – 13u00: Groep A (Ini-mini’s, Mini’s, Speelclub) 

14u00 – 18u00: Groep B (rakwi’s, Tito’s, Keti’s, Aspi’s) 

 



29/11 

10u00 – 13u00: Groep A (Ini-mini’s,  Mini’s, Speelclub) 

14u00 – 18u00: Groep B (rakwi’s, Tito’s, Keti’s, Aspi’s) 

December: 

6/12 

10u00 – 13u00: Groep B (rakwi’s, Tito’s, Keti’s, Aspi’s) 

14u00 – 17u00: Groep A (Ini-mini’s, Mini’s, Speelclub) 

13/12 

10u00 – 13u00: Groep B (rakwi’s, Tito’s, Keti’s, Aspi’s) 

14u00 – 17u00: Groep A (Ini-mini’s, Mini’s, Speelclub) 

 

 

 


