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Chiroweekend 2020: Alles wat je moet weten!
Net als de vorige jaren gaan we ook dit jaar op weekend. Voor de allerkleinsten is
dit een ideale
kennismaking met de Chirogewoontes en een goede voorbereiding op het grote
kamp. Voor de
anderen is het een weekend vol amusement!
Wanneer vindt dit fantastische weekend plaats?
6-8 maart: Pinkel,Rakwi,Aspi
13-15 maart: Speelclub,Tito,Keti
We vertrekken vrijdagavond om 18u00 en het weekend eindigt zondag om 15u.
Dit houdt in dat de leden geen avondmaal meer voorgeschoteld krijgen bij
aankomst op
vrijdagavond.
Hoe zit dat juist in elkaar?
We vertrekken vrijdag om 18u00 met een carpoolsysteem aan de Chirolokalen.
Bij aankomst installeren we ons en vliegen er we er meteen in met een
openingsspelletje. Slaaptijd hangt van de leeftijd af. We streven ernaar om de
pinkels ten laatste om 20u30 slaapwel te wensen. De andere groepen volgen
telkens met een halfuur tussen. Alle kinderen worden om 08u00 gewekt door
enthousiaste leiding en een half uur later staat het ontbijt klaar. Zo kunnen we er
tegenaan voor een dag boordevol activiteiten. In de voormiddag spelen we dan
een super leuk spel totdat onze maagjes beginnen knorren. ’s Middags is er een
warme maaltijd met dessert voorzien en ’s avonds worden onze buiken gevuld
met boterhammen en soep. Ook de zondagmiddag maken we een gezonde,
volwaardige warme maaltijd klaar. Na het middageten ruimen we alles netjes op
en spelen we nog enkele spelletjes. Vervolgens worden de kindjes weer
afgehaald. Aan de ouders willen wij vragen om niet eerder dan nodig (lees: vòòr
15u) de kinderen af te halen. Het weekend is al kort genoeg!
Wat moet je doen om dit weekend te mogen meemaken?
Als je kind(eren) graag mee wil(len), ga je naar de site waar je kan inschrijven
voor dit weekend. Je vult hierbij het formulier in en schrijft de som van €35 over
op het rekeningnummer van de chiro (751-2016465-69 of IBAN: BE71
7512 0164 6569). In dit formulier geef je de groep aan van je kind, eventuele
allergieën/medicatie/… en ook of je je kind kan voeren en/of terughalen en
eventueel andere kinderen kan meenemen. Ook als je kind al met iemand anders
mee rijdt, geef je dit hier best aan.
Het inschrijvingsformulier vindt u terug op de site www.chiro-kierewiet.be of via
volgende link:
Mochten er echter financiële of andere beperkingen zijn en de prijs een drempel
wordt waardoor uw kind niet meekan op kamp met de Chiro, aarzel dan zeker
niet om contact op te nemen met de hoofdleiding of financieel verantwoordelijke

(gegevens vindt u achteraan dit boekje), dan proberen we samen een oplossing
te zoeken.
Opgelet!
Je mag inschrijven tot en met woensdag 26 februari! Bij inschrijvingen die
we daarna ontvangen, worden er €5 extra kosten aangerekend. Schrijf dus
allemaal in voor deze datum!
Indien u wil annuleren, krijgt u €30 teruggestort. Met de overige €5 compenseren
wij de op dat moment reeds gemaakte kosten (reservatie, verblijfskosten).
Waar gaan we naartoe?
Het Rokken
Aardappelhoekstraat 129
8800 Roeselare

Hoe gaan we daar naartoe?
Net als de vorige jaren rekenen wij voor het vervoer op de ouders. Gelieve op het
inschrijvingsformulier (dat je kan vinden op de site) in te vullen of je al dan niet
kan voeren/terugbrengen en hoeveel kinderen er telkens meekunnen.
Belangrijk: op vrijdag spreken we telkens af aan de Chirolokalen om 18u
zodat we samen kunnen vertrekken.
Wie niet aanwezig kan zijn op de Chiro voor het vertrek en dus rechtstreeks naar
de bestemming rijdt, moet dit laten weten door te mailen naar
emma.vansteenkiste123@gmail.com! Proberen jullie dan ook jullie best te doen
om niet veel vroeger aan te komen dan de andere kindjes?
Routebeschrijving:

Wat nemen we mee?
□ Bedden zijn aanwezig, dus heb je enkel een onderlaken, hoofdkussen en
warme slaapzak nodig
□ Voldoende ondergoed en verse kleertjes die vuil mogen worden
□ Een zak om die vuile kleertjes dan in te steken
□ Pyjama
□ Toiletgerief
□ Zakdoeken
□ Een zaklamp
□ Liefst twee paar schoenen en regenkledij
□ Je knuffel
□ Snoep, GSM’s, MP3-spelers enzoverder heb je NIET nodig. De Chiro is hier
niet verantwoordelijk voor als deze toch zouden mee zijn.
Mogen wij ook vragen zoveel mogelijk items te naamtekenen, vooral de
Chirokleertjes. Wij rekenen
ook op uw eerlijkheid om de kledingstukken van een ander kind die bij het
opruimen per ongeluk in de valies van uw oogappel zijn beland, aan ons of aan
de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen.

Het vertrek
❖ Alle leden vertrekken de vrijdag om 18u00 aan het Chirolokaal. Elke
uitzondering (plaats, uur) moet worden medegedeeld aan leidster Emma
(0479042678 of emma.vansteenkiste123@gmail.com )
❖ Alle leden melden zich aan de Chirolokalen eerst aan bij de leiding. Pas
nadat dit is gebeurd, kunnen zij naar Roeselare vertrekken.
❖ Vertrek pas nadat alle plaatsen in de auto zijn opgevuld.
❖ Op zo’n weekend moet er ook redelijk wat materiaal (eten,
speelmateriaal...) mee. Wij zouden het dan ook appreciëren mochten de
laatste lege plaatsjes in auto zoveel mogelijk worden opgevuld daarmee.
Vraag gerust aan iemand van de leiding, die zal u kunnen vertellen wat er
nog mee moet.
Wanneer we aangekomen zijn in Roeselare…
❖ zal er reeds leiding aanwezig zijn om te tonen waar de kinderen zich
mogen installeren. Zij zullen hierbij ook helpen om de valiezen en
dergelijke naar de kamer te dragen. Ouders mogen indien ze dat wensen,
uiteraard een handje helpen.
❖ mogen de ouders helpen om de kinderen te installeren, maar vragen wij
om niet langer dan nodig in het kamphuis te blijven. Zo kunnen wij tijdig
aan ons spel beginnen en er nog een leuke avond van maken!
Wanneer het tijd is om naar huis te gaan…
❖ is het 15u. Het weekend is zo al kort dus wij vragen om zeker niet vroeger
dan dit afgesproken uur uw kinderen af te halen.
❖ melden de leden zich aan bij de leiding. Zo kunnen wij zeker zijn dat alle
kindjes veilig en wel thuis geraken.
❖ gaan de kinderen opnieuw naar huis volgens het carpoolsysteem. Hierbij is
het de gewoonte dat de kindjes thuis worden afgezet aangezien er geen
opvang is voorzien aan de chirolokalen. Mocht u nog vragen hebben, mail
gerust naar emma.vansteenkiste123@gmail.com .

