DE CHIRO GAAT WEER VAN START, JOEPIE!
De 3 jongste groepen (-12 jaar) zullen Chiro hebben van 13u30 tot 15u30.
De drie oudsten (+12 jaar) van 16u00 tot 19u00.
Dit zullen natuurlijk geen normale zondagen worden, daarom is het zeer
belangrijk om dit bericht aandachtig te lezen.

Inschrijvingen
Wij zullen werken met een wekelijkse inschrijving. Dit wil zeggen dat je jouw
kind elke week terug zal moeten inschrijven als zij naar de Chiro wil komen.
Van maandag tot en met donderdag zal er online (Facebook, mail en
website) een inschrijvingsformulier te vinden zijn, dit zal je kind toegang geven
tot de Chiro.
Wij zullen er alles aan doen om geen leden te weigeren, maar wij moeten ons
aan het circulatieplan van de gemeente houden. Dus leden weigeren
kunnen we spijtig genoeg niet uitsluiten.

Algemene regels
> Leiding draagt altijd een mondmasker en doet verplicht aan social
distancing tegenover iedereen.
> Wij vertrouwen erop dat de leden max. één vrijetijdsactiviteit per week
kiezen. Dus geen andere hobby’s, speelpleinen en/of andere activiteiten
diezelfde week.
> Bubbels van max. 10 leden, exclusief de leiding.
Regels - 12 jaar (geboren in 2008 of later)
> Social distancing (1,5 m afstand) is niet verplicht tussen leden onderling.
> Activiteiten buiten is de norm.
> Samen maaltijden nuttigen kan, maar iedereen neemt zijn eigen drankje
en/of koekje mee.
> Mondmasker niet verplicht, maar dit mag natuurlijk wel!
Regels + 12 jaar (geboren in 2007 tot 2002)
> Mondmasker verplicht en social distancing is ook voor leden onderling
verplicht.
> Buiten spelen is verplicht.
> Maaltijden nuttigen is verboden, individuele snack (buiten) kan wel.

Daarnaast blijven alle huidige maatregelen rond hygiëne van kracht:
> Handen regelmatig wassen. Voor en na: een activiteit, maaltijd en
toiletbezoek.
> Hoesten en niezen in je elleboog
> Eenmalig gebruik van papieren handdoeken na het handen wassen
Loopt er iets mis met de inschrijving of heeft u specifieke vragen? Contacteer
ons via hoofdleidingkodb@gmail.com of via 0474 03 73 18 (Janne),
0468 32 86 21 (Brontë), 0471 25 14 56 (Loe)

Tot snel!
De leiding

