Beste ouders en leden,

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen zal de chiro vanaf zondag 1 november enkel nog
doorgaan voor de Ribbels, Speelclub en Rakwi’s. Voor de andere afdelingen zal er een
alternatief voorzien worden door hun leiding.

Om ervoor te zorgen dat deze zondagen zo veilig mogelijk verlopen, vertalen we de
maatregelen naar hoe we dit precies zullen aanpakken bij Chiro Vonk.
-

Om er voor te zorgen dat de bubbels niet mengen, krijgt iedere afdeling een eigen
locatie toegewezen:
o De Ribbels spelen op het groenige plein. Zij kunnen naar het toilet gaan in de
bouw. De ribbels worden ontvangen aan de grote poort van het groenige plein
(Goedendagstraat).
o De Speelclubs spelen op de koer van het SPT. Hier zullen ook toiletten ter
beschikking zijn. Zij worden ontvangen aan de oude fietserspoort van het
middelbaar (Goedendagstraat).
o De Rakwi’s spelen op het plein van de jongens chiro. Zij gaan naar het toilet in
het leidingskot. De Rakwi’s worden ontvangen aan de poort van de
jongenschiro (Meulentiende).

-

Bij extreem slecht weer zit iedere afdeling in hun eigen lokaal. De leiding gaat altijd
met de leden mee naar het toilet om contact met een andere afdeling te vermeiden.
Ook in deze situatie worden de toiletten verdeeld:
o Ribbels: links toilet beneden
o Speelclub: rechts toilet beneden
o Rakwi’s: toilet boven

-

Voor elk aanwezig lid, moet er een up to date medische fiche zijn. In de bijlagen van
deze mail vind je hiervoor een word-document. De ingevulde medische fiche stuur je
door naar de leiding van je kind.
o ribbel@chirovonk.be
o speelclub@chirovonk.be
o rakwi@chirovonk.be

-

De leden die tot een risicogroep behoren hebben schriftelijke toestemming nodig van
hun ouders, voogd of huisarts om aanwezig te zijn op de chiro. Hiervoor kan je een
mailtje of berichtje sturen naar de leiding van je kind of een briefje meegeven op
zondag.

-

De aanwezigheden worden nog steeds opgenomen. Ook houden we een logboek bij
van alle contacten die toch zouden voorvallen.

-

Het aanwezige materiaal op de chiro mag iedere zondag maar door 1 afdeling gebruikt
worden. De ribbels en speelclub mogen dus bijvoorbeeld niet dezelfde bal gebruiken
op dezelfde dag.

-

De leiding zal ALTIJD een mondmasker dragen en zo veel mogelijk afstand bewaren
van de leden en elkaar.

-

Ook zullen we extra inzetten op handen wassen en ontsmetten. Bij aankomst en
vertrek worden de leden hun handen ontsmet. Wanneer we in en uit het gebouw gaan,
ontsmetten we de handen ook. Voor en na het vieruurtje worden de handen
gewassen, alsook na het plassen.

-

De leiding zorgt voor programma’s met spelletjes waarbij de leden zo weinig mogelijk
contact zullen hebben met elkaar.

-

Als er vervanging nodig is bij een afdeling, worden de leiding van de 3 oudste groepen
ingeschakeld. Elke groep heeft een aantal ‘vaste’ vervangers. Als er bij een afdeling
niet voldoende leiding en vervangers aanwezig kunnen zijn, zal de chiro voor deze
afdeling helaas niet doorgaan. Hiervoor wordt tijdig een bericht gestuurd.

-

Ouders dienen een mondmasker te dragen en afstand te bewaren wanneer ze hun
kind brengen en ophalen. Er is 1 ouder per kind toegelaten aan de poort. Zo
verminderen we de mogelijkheid tot contact en besmetting ook aan de poort.

Heeft u nog bijkomende vragen? Aarzel niet en stuur een mailtje naar info@chirovonk.be.
Hopelijk zien we alle -12 jarige toppers iedere zondag verschijnen!

Vriendelijke groet,
De leidingsploeg

