
 

 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020 
 

Dag allemaal! 

Hier zijn we weer met de nieuwsbrief van december! 

Eerst en vooral: ZONDAG MOGEN WE TERUG VAN START GAAN VOOR DE -12 – JARIGEN EN WIJ 

HEBBEN DAAR HEEL VEEL ZIN IN! 

Wel belangrijk om alle regels nog eventjes op een rijtje te zetten: 

- Chiro gaat door van 14u tot 16u30. 

- Als ouder zet je steeds een mondmasker op als je jouw kind komt afzetten. Kom liefst alleen. 

- De leidsters hebben altijd een mondkapje op. 

- De leden moeten geen rekening houden met social distancing, leiding doet dit wel. 

Zondag 6 december starten we niet enkel terug, we krijgen ook (virtueel) bezoek dus zet je beste 

beentje maar voor het hoog bezoek dat we zullen ontvangen!  

Voor de leden + 12 jaar gaat alles verder online door. Ook de examenwerking zal online zijn, maar 

daarover meer in de Whatsapp-groepen.  

Voor iedereen blijft onze Chirofoon ook nog steeds 

open! Als je even de examens niet meer ziet zitten of 

je verveelt je thuis met je broer en/of zus, aarzel dan 

niet om te bellen! Wij horen jullie graag, elke zondag 

van 14u  tot 18u!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Omdat de extra inkomsten bij veel van onze Arendonkse jeugdbeweging erg de kop ingedrukt zijn, 

hebben we samen iets uitgedacht om toch wat geld in het laadje te brengen! Houd onze 

facebookpagina goed in de gaten om te weten te komen hoe je onze Chiro en de andere 

jeugdbewegingen kan steunen! Spannend eh!!  

 

Als laatste, heeft het gewest ons uitgedaagd om de beste Chiro van het hele gewest kunnen worden! 

Wat kan jij doen bij jouw thuis? → Kijk even op deze foto en dan wordt alles duidelijk!  



 

 

 

Opdrachten voor 10 munten: 

- Maak een promofilmpje voor onze Chiro!  

- Maak een hartje via zoom. 

- Zet 10 wasknijpers op je gezicht. 

- Schilder 1 persoon volledig in een afdelingskleur. 

- 5 minuten muurzitten. 

- 5 minuten een lege bak met 24 flesjes voor je houden met gestrekte armen. 

- Minstens 20 mensen moeten de Facebook- en Instagrampagina. 

- Maak een tiktok in Kerstthema 

- Doe ‘Het Geluid’ zo goed mogelijk na in een filmpje (‘Het Geluid’ vind je terug op het 

Facebookevenement van de Gewestdag) 

- Maak een poster met “Wij strijden mee” en deel deze op Facebook of Instagram. (Vergeet 

het gewest niet te taggen!) 

Opdrachten voor 30 munten: 

- Iemand aan de muur hangen met duc-tape. 

- Belleke-trek doen bij een gewester 

- 10 minuten een lege bak met 24 flesjes voor je houden met gestrekte armen. 

- Zing de eerste minuut van het liedje ‘Super bass’ van Nicki Minaj  

- Maak op je Instagram of Facebook een leuk verhaal over je onderbroek, maak het minstens 3 

stories lang (Vergeet het gewest niet te taggen! → @gewesttaxandria)  

- Zet minstens 30 wasknijpers op je gezicht. 

- 10 minuten muurzitten 

- Rond een tafel klimmen zonder de grond te raken 

Opdrachten voor 50 munten: 

- 30 minuten muurzitten 

- 30 minuten een lege bak met 24 flesjes voor je houden met gestrekte armen. 

- Doe vrijwilligerswerk #goeiekarma 

- Kom op de tv of op de radio! 

- Zet minstens 50 wasknijpers op je gezicht! 

- Laat een BV jouw Chiro zeggen (via telefoon, TV, bericht, sociale media …) 

- Maak een foto van iemand met je Chiro en minstens 5 honden 

- Verkleed je all the way als kerstboom  

Nu vragen jullie je waarschijnlijk nog af wat je kan kopen met deze munten? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Om het gewest niet met een heleboel filmpjes, berichten, … op te zadelen, hebben 

wij een map op Google Drive gemaakt waar je alle opdrachten die je volbracht hebt 

mag posten! Als je een opdracht m.b.t. sociale media vervult, is het wel belangrijk 

dat je Gewest Taxandria tagt in je bericht! 

Hier is de link en laten we van onze Chiro de leukste Chiro maken: 

https://drive.google.com/drive/folders/1M24zkTKHq7Y8BdLIDP5Z3iWMPjihNG6H?usp=sharing 

 

Voor één deel van onze leden: Tot zondag! 

Voor het anderen: Knal jullie examens! 

Voor iedereen: Alvast fijne feestdagen en dat 2021 een normaler jaar mag worden vol chiroplezier! 

 

Warme groetjes 

De leidsters  

https://drive.google.com/drive/folders/1M24zkTKHq7Y8BdLIDP5Z3iWMPjihNG6H?usp=sharing

