Dag allemaal!
Het is al een tijd geleden dat we elkaar hebben gezien of gesproken en helaas zal dat nog
even zo blijven, de chirozondagen van dit schooljaar zullen niet meer doorgaan. Maar niet
getreurd want in augustus is er wel nog ons kamp!
Uiteraard zal dit niet zoals een gewoon kamp verlopen. We hebben met de leidingsploeg en
de vb’s samengezeten er zijn al enkele beslissingen gevallen over het kamp en de
voorbereidingen ernaar toe die we jullie graag meedelen. De eerste beslissingen staan onder
in een aantal puntjes, de rest volgt nog wel!
1. 2 aparte groepen op 2 aparte momenten
We hebben gekozen om een 5/5 systeem te hanteren. Dat wil zeggen dat we in twee
aparte groepen op kamp zullen gaan, één groep de eerste helft van het kamp en één
groep de tweede. Zo is er steeds één bubbel met leden op het kampterrein aanwezig.
De verdeling
31.07.2020 – 05.08.2020: TiTo’s en KaTi’s
06.08.2020 – 11.08.2020: Pinkels, Speelclub, RaKwi’s
Belangrijk om te weten is dat het een kort maar krachtig kamp zal worden. De leiding,
keukenploeg en vb’s zullen er alles aan doen om deze dagen even onvergetelijk te
maken als een kamp van 10 dagen. We namen deze beslissing om de veiligheid en het
comfort van de leden en leiding zo goed mogelijk te verzekeren.
2. Vervoer
De bus is niet veilig genoeg dus zochten we naar alternatieven. De oudsten gaan zoals
altijd met de fiets.
Voor de jongsten vragen we aan de ouders om hun kinderen af te zetten en op te
halen. (hier komt zeker nog verdere info over bij de online huisbezoeken)
Wat er met de bagage van beide groepen zal gebeuren moeten met de ploeg nog
bespreken. Zodra we hier meer over weten zullen jullie het ook wel te horen krijgen.
Ook details zoals uren en dergelijke laten we nog weten.

3. Betalingen
Het kamp is korter dus ook de prijs wordt verlaagd. Uiteraard komen er bij deze
uitzonderlijke situatie wel extra kosten voor waardoor we volgend bedrag vragen.
De prijs

€70: Pinkels, Speelclub, RaKwi’s
€80: TiTo’s en KaTi’s

Er wordt per extra kind van het gezin dat mee op kamp gaat een korting voorzien
van €2,5.
4. Wat met inschrijven voor het kamp en huisbezoeken?
We hebben 2 opties voor dit verhaal maar moedigen het sterk aan om optie 1 te
volgen.
Optie 1
We houden elke zondag van 14u tot 18u op de Chiro een ‘kampstandje’. Vanaf
zondag 31 mei tot de laatste zondag van juni zal er iemand van onze ploeg aanwezig
zijn op het veldje.
Wat kan je allemaal komen doen bij ons ‘kampstandje’?
-

Inschrijven voor ons fantastisch kamp! (Vergeet dan zeker gaan kleefbriefje van
het ziekenfonds mee te nemen en het boekje met de data van de inentingen.)

-

Vragen stellen!

-

T-shirts, truien EN onze handgemaakte Chiromondmaskers aankopen!

Zeker dus de moeite om langs te komen! Uiteraard met de nodige
veiligheidsmaatregelen maar met evenveel goesting!
Optie 2
Geraak je niet op de Chiro één van de zondagen? Dan zoeken we een alternatief om
de medische fiche en het inschrijvingsformulier tot u te krijgen. Digitaal of in de
postbus, dat moeten we bekijken op de moment zelf en wat voor u en mij het meest
haalbaar is.
Eind juni/begin juli zal dan de leiding van jouw afdeling contact opnemen online om
verdere uitleg en details uit te leggen (online huisbezoek). Zit je toch al met een
vraag? Dan kan je die uiteraard op onze infozondagen komen vragen of stuur je
even een mailtje of Facebookberichtje.

5. En dan… waar gaan we heen???
Eén van de grote vragen is natuurlijk waar we met onze bubbel naartoe zullen gaan.
Los deze puzzel op en je zal het snel te weten komen! Veel zoekplezier!

