EERSTE EDITIE VAN HET JOKSKE 2021
FEBRUARI – MAART

Beste ouders en leden

Het zijn uitzonderlijk moeilijke tijden. De wereldwijde pandemie heeft op ons allemaal een harde
impact gehad en ons leven moeilijker gemaakt. Dat is zo voor zowel de ouders, de leden en de
leiding. We kunnen elkaar enkel nog zien via een computerscherm en werken of studeren valt
zwaarder als normaal. Maar toch staan we er nog en zijn we heel erg blij om eindelijk terug te
kunnen starten met chiro geven. En dit terug van 14u tot 17u. Daarom raden we aan om terug te
starten met het meebrengen van een vier uurtje.
Hieronder kan u lezen wat we allemaal gaan doen met de verschillende groepen. De opstart zal niet
bij elke groep even gemakkelijk gebeuren. Zo zijn er strenge regels waar we ons aan moeten houden
en is het niet voor elke leiding even evident om op dit moment chiro te geven. Naarmate de dagen
terug langer worden (en de regels losser) zal de chirowerking ook beter en beter draaien. Dus als je
nog niet direct al je vriendjes terug kan zien en kan genieten van zorgeloze Chiro zondagen, heb nog
even geduld. We missen jullie even hard als jullie elkaar. We gaan er alles aan doen om zoveel
mogelijk fysieke en online chiro momenten te beleven. Samen kijken we uit naar het moment dat we
terug met heel de chiro samen kunnen spelen. Zonder bubbels en zonder afstand.
Vorig jaar gooide de coronacrisis roet in het eten voor ons jaarlijkse Olé Pistolé ontbijt. Wel dit jaar
gaan we het anders aanpakken en maken we een volledig corona veilige editie. Op zondag 4 april
zullen we geen chiro geven maar kan u langskomen en een paasontbijt komen afhalen.
We kijken ook allemaal al uit naar de zomer en ons hopelijk coronavrije kamp. Hoe dit kamp er uit
gaat zien qua bubbels en regels weten we nog niet. Maar wat vaststaat is dat we van 31 juli tot 10
augustus met de hele groep op kamp gaan naar kaulile. Om hiervoor nog wat extra geld in te
zamelen organiseren we een wafelverkoop! Meer info hierover volgt snel.
Tot zondag!
Groetjes De leidingsploeg

Facebook Publieke groep ‘Chiro Joka’ aan te raden lid teworden van deze groep
Website http://chirojoka.chirosite.be
Email Chiro.Joka@hotmailcom
Hoofdleider michiel-hendrickx@hotmailcom 0474 25 00 33
Robinverstraeten@hotmail.be 0470476659
quinten-hendrickx@hotmailcom 0471402825
Volwassen Begeleider bert.mertens@telenet.be 0486 88 48 90

Regels
-Voor de speelclub en rakwi zal er elke zondag fysieke chiro zijn. Maar moeten we ons wel aan
enkele strikte regels houden. Zo mogen we enkel chiro geven in de buitenlucht, kleed je dus warm en
droog aan. Daarnaast moeten we ons strikt houden aan een limiet van 10 kinderen per bubbel. Beide
groepen zullen in de whatsappgroep een inschrijvingslinks doorsturen die u iedere week moet
invullen als uw kind naar de chiro gaat. Voor de rakwi wordt de limiet op 1 bubbel gezet (10leden) en
voor de speelclub op 2 bubbels (20 leden). Uiteraard houden we er rekening mee dat iedereen zo
vaak mogelijk naar de chiro kan komen met zijn of haar vriendjes in de bubbel zit.
Houd de whatsappgroepen dus zeker in de gaten.
-Voor de oudere groepen (tito, keti, aspi) wordt een aangepast programma voorzien. Aangezien
sommige leiding een afwisselend werkrooster hebben kan het zijn dat de activiteiten veranderen.
Houd de whatsappgroepen dus zeker in de gaten. Bij fysieke activiteiten is het belangrijk om een
mondmasker te dragen
-Bij het afhalen en brengen van de leden vragen we ook aan de ouders om een mondmasker te
dragen en afstand te houden van andere ouders en leiding.

Beste ouders, in deze speciale tijden zal de chiro er natuurlijk wat anders uitzien. De chiro zal voor de
speelclubbertjes doorgaan in 2 groepen. Je kan je hiervoor elke week inschrijven (via de link die nog
wordt meegedeeld). Er gaat elke week gecommuniceerd worden wie er in welke groep zit. We zijn in
totaal met meer dan 20 kindjes, dus kan het zijn dat niet iedereen elke week kan komen. Wij zullen
zeker ons best doen om het zo eerlijk mogelijk te laten verlopen!
Zondag 7 februari: Zijn jullie allemaal al in topvorm? Warm jullie al maar goed op want vandaag gaan
we meedoen met de Olympische Spelen! Chiro van 14u tot 17u.
- Groep 1 verzamelt zich aan de ingang van het park aan de kerk.
- Groep 2 verzamelt zich aan de ingang van het park aan de watertoren.
Zondag 14 februari: Trek allemaal jullie gekste kledij aan want vandaag vieren we carnaval! Chiro van
14u tot 17u.
- Groep 1 verzamelt zich aan de ingang van het park aan de kerk.
- Groep 2 verzamelt zich aan de ingang van het park aan de watertoren.
Zondag 21 februari: Vandaag draaien we de rollen om. Jullie zijn leiding! Denk alvast eens goed na
welke spelletjes jullie willen spelen!😊 Chiro van 14u tot 17u.
- Groep 1 verzamelt zich aan de ingang van het park aan de kerk.
- Groep 2 verzamelt zich aan de ingang van het park aan de watertoren.
Zondag 28 februari: We trekken het bos in! We spreken af aan het mastenbos. Chiro van 14u tot
17u30.
- Groep 1 & groep 2 verzamelen (apart) op de parking op de Kalmthoutsesteenweg.
Zondag 7 maart: Vandaag vliegen we naar de ruimte! Chiro van 14u tot 17u30.
- Groep 1 & 2 verzamelen (apart) op de chiro.
Zondag 14 maart: Hoe goed kennen jullie het park? We gaan op zoektocht! Chiro van 14u tot 17u30.
- Groep 1 verzamelt zich aan de ingang van het park aan de kerk.
- Groep 2 verzamelt zich aan de ingang van het park aan de watertoren.
Zondag 21 maart: De hele chiro ligt vol met snoepjes! We spelen een megacool snoepjesspel! Chiro
van 14u tot 17u30
- Groep 1 & 2 verzamelen (apart) op de chiro.
Zondag 28 maart: Trek jullie wandelschoenen al maar aan, want vandaag gaan we heel Kapellen
rondstappen! Chiro van 14u tot 17u.
- Groep 1 & 2 verzamelen (apart) op de chiro
Zondag 4 april: Geen chiro☹! Vandaag organiseert de leiding een (coronaproof) ontbijt! Kom je
ontbijtmand afhalen op olé pistolé! (verdere info volgt nog!)
Groetjes van jullie superleuke leiding!!!
Michiel: 0474 25 00 33 Mayté: 0477 31 08 64 Melissa: 0479 55 15 58 Joke: 0468248023

Zondag 7 februari: Nadat we elkaar al even niet meer hebben gezien, vliegen
we er meteen weer in. We spelen vandaag REUZE ganzenbord.
Zondag 14 februari: Valentijn, … We kijken vandaag met welke Rakwi jij het
beste team vormt
Zondag 21 februari: Vandaag gaan we de wereld rondreizen van Afrika tot in
Amerika.
Zondag 28 februari: Er is een misdaad gepleegd op onze chiro. Wie kan de
dader vinden?
Zondag 7 maart: Vandaag gaan we een oorlog voeren in het bos, welk team zou
de beste stratego hebben.
Zondag 14 maart: Een jaar na het begin van de eerste lockdown kijken we wie
sterker is. Het corona virus of de mens?
Zondag 21 maart: Vandaag is het wereldpoëziedag, dus bereid jullie al maar
voor op een dag vol gerijm en plezier.
Zondag 28 maart: Onze kapelse gronden liggen vol met schatten van vroeger,
kunnen jullie ze vinden?
Zondag 4 april: Vandaag is het geen chiro maar kunnen jullie wel thuis lekker
genieten van een ontbijtje gemaakt door de leiding.
Yarno: 0477 26 05 29 Jitse: 0499 45 71 32 Maartje: 0478 79 40 50

Omdat Mats zijn uurrooster pas wekelijks krijgt kan de planning aangepast worden. Hierdoor kan het
ook zijn dat we op andere dagen dan zondag opdrachten zullen doen. Wat we zoal gaan doen
kunnen jullie hieronder alvast lezen. Maar wanneer we dat zullen doen zullen we dus iedere week
rondsturen. Houd onze Whatsapp groep dus goed in het oog!

Bordspelavond
Hier gaat nog wel veel drama van komen
Among Us avond
Mats is sus.
Bosroof
Alternatieve museumroof.
Dorpspel
De leiding een leuke fotozoektocht ingepland voor jullie 😮
Fietstocht
Snelle fietstocht maar niet te snel he, want wij willen niet verantwoordelijk zijn voor ongelukken 😉
Quiz
Ik zou maar gaan beginnen studeren want de leiding heeft een moeilijk exaam voor jullie geprareerd.

Conrad: 0485 22 53 78 Mats: 0476 05 66 46

Beste ouders en leden,
Helaas moeten we vermelden dat we geen fysieke chiro gaan geven door persoonlijke redenen van
de leiding, waarvoor onze diepe excuses want we missen het ook even hard!
MAAR
wij gaan wel proberen om iedere zondag een activiteit te voorzien. Dit kan zowel samen met de
leiding digitaal zijn of het kunnen ook opdrachten zijn waar jullie moeten samenwerken of tegen
elkaar moeten “vechten”.
We gaan ook elke week voor de chirozondag (dus in het begin van de week) een berichtje sturen
in de Keti-Whatsapp-groep met meer duidelijkheid over de spelletjes en opdrachten.

HET EERSTE JOKSKE VAN 2021 :
(We opteren om iedere zondag te beginnen om 14u. Als er wijzigingen zijn zal het
de week voor de Chirozondag gestuurd worden in de whatsappgroep)
Zondag 7 februari: “Among Us” spelen via de gsm (gaat ook op
computer maar kost wel geld)
Zondag 14 februari: Vandaag is het LorenzaFreyadag, dus jullie
zijn vrij om een complimentenbrief te schrijven naar elkaar. De
brief moet ook naar ons gestuurd worden en wie het mooiste
gedicht/brief/literair kunstwerk heeft die krijgt een verrassing
van de leiding!
Zondag 21 februari: Installeer maar
lekker Kahoot want we gaan quizzen! Met speciale gast Erik van Looy
Zondag 28 februari: we gaan taarten
bakken! Het is de bedoeling dat jullie
de ingrediënten op voorhand
aankopen. We gaan nog de week
voordien een poll aanmaken om te
stemmen welke taart we gaan bakken!
Zondag 7 maart: Geheime opdracht!
We laten jullie begin maart zeker nog iets weten…

Zondag 14 maart: We
organiseren een supercool
Uno-toernooi! Dus oefen maar
goed jullie +2’s en +4en
Zondag 21 maart: Nog een
geheime opdracht!
Spanneeeend
Zondag 28 maart: Smeer
jullie benen en keel maar goed
in want we gaan dansen en
zingen!

Louis: 0495 47 45 85 Robin: 0470 47 66 59

Jokske Aspi’s
ZATERDAG 06/02 van 19u tot … Cards against humanity ONLINE:
→Vandaag kaarten we ONLINE tegen de mensheid.
ZONDAG 14/02 van 14u tot 17u Valentijn:
→Zoals John Paul Young het zegt, Love is in the air
ZATERDAG 20/02 van 19u tot … Among us & skriblle ONLINE:
→Vandaag worden jullie teken en speurskills op de rooster gelegd
ZATERDAG 27/02 van 14u tot 17u Speurtocht:
→De leiding is vermist, waar is jullie geliefde leiding nu toch naar toe :O
Geen chiro:
ZONDAG 07/03 GEEN CHIRO
ZATERDAG 13/03 14U tot 17u Bospel:
→We trekken weer de mooie Kapelse bossen in
ZATERDAG 20/03 Filmavond ONLINE:
→Vanavond kijken we met z’n allen een super leuke, gezellige, amusante film vol
entertaînment
ZATERDAG 27/03 Fietstocht:
→Smeer olle beentjes al maar in!
ZATERDAG 03/04 Quiz
→Doe al maar wat rekensommetjes thuis, want het gaat heftig worden

Nathan: 0474 96 14 69 Quinten: 0471 40 28 25

