
Beste ouder(s),  

Van 12 februari t.e.m. 17 februari organiseren wij een inleefweek voor onze Aspi’s! Tijdens de 

inleefweek zullen we een hele week samen doorbrengen in de Chirosfeer. Het wordt dus een 

onvergetelijke week vol met herinneringen voor het leven.  

In die week is er natuurlijk school en moet er wel degelijk gestudeerd en gewerkt worden. We 

voorzien elke dag na school anderhalf uur studie in het jeugdhuis, pas daarna kan de fun beginnen. 

We organiseren een inleefweek zodat de groep dichter bij elkaar kan groeien en ze een echte 

vriendenbende worden. Deze week zal ook een voorproefje van het leiderschap zijn, bovendien is het 

ook een ideaal moment om de Aspifuif voor te bereiden. 

Praktisch 

Hieronder kan u zien hoe wij een dag in de inleefweek aanpakken: 

Maandag 
13 februari 

07.00 Opstaan! 

07.00 07.30 Gezamenlijk ontbijt 

07.30 08.00 
Opfrissen en klaarmaken om naar school te gaan.  

Iedereen vertrekt ten laatste om 8 uur 

08.00 16.30 Na school worden alle Aspi’s verwacht aan het jeugdhuis ten laatste om 16u30. 

16.30 18.00 Studie waarbij de Aspi’s taken afwerken, studeren etc. 

18.00 19.00 Vrije tijd/ helpen aan het avondmaal/ douchen/ … 

19.00 19.30 Avondmaal 

19.30 22.00 Activiteit en fun 

23.00 00.00 Tijd om te gaan slapen. Tegen 00u00 is het volledig stil. 

 

Wanneer? 

Iedereen wordt zondagavond 12 februari om 18u30 aan het jeugdhuis van Chiro Zillebeke verwacht, 

wij zullen avondeten voorzien. 

Vrijdagavond 17 februari na het eten van ‘het laatste avondmaal’ zullen de Aspi’s hun gerief 

verzamelen en omstreeks 20u30 zal de inleefweek ten einde zijn. Gelukkig zullen ze elkaar niet te 

lang moeten missen want de dag erop, zaterdag 18 februari (tijdstip delen we mee aan de Aspi’s), 

hebben ze hun Aspifuif.  

Kostprijs? 

De prijs bedraagt 35 euro voor de volledige week.  

Te betalen via het inschrijvingsplatform (zie onderaan). 

 

 

 



Wat hebben ze nodig?  

Ze hebben enkel nodig wat ze tijdens een normale schoolweek nodig zou hebben en hun Chiro-outfit 

natuurlijk. Voor de vergeetachtige onder ons hier toch nog een korte checklist zodat er niemand een 

hele week in dezelfde onderbroek moet rondlopen.  

• Chiro uniform 

• Kleding 

• Ondergoed 

• Schoolgerief 

• Wasgerief: tandenborstel, deodorant, douchegel, shampoo, …  (er is een douche in de Chiro) 

• Matje 

• Slaapzak 

• Kussen  

• Knuffelbeer 

• Familiefoto voor degene met heimwee  

• etc.  

Studie na school? Les na 16u? Hobby? Sport? 

Toestemming vereist bij online inschrijving (zie onderaan). 

Naar huis tijdens de inleefweek? 

We verwachten dat iedereen tijdens de inleefweek in de Chiro blijft. Moest dit voor om het even 

welke reden niet mogelijk zijn gelieve de Aspileiding op de hoogte brengen dit kan via SMS of via een 

telefoontje (de nummers staan onderaan de brief).  

Regels? 

o Na school word je op tijd in de Chiro verwacht; 

o Na de activiteit is het mogelijk om iets te drinken, maximaal twee alcoholische dranken; 

o Drugs is niet toegestaan! 

o Als wij met de leiding merken dat iemand de regels niet naleeft, dan brengen wij de ouders 

op de hoogte en mag er niet meer deelgenomen worden aan de inleefweek. Normaal zal dit 

niet het geval zijn met de Aspi’s    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inschrijven en bevestigen 

Er kan ingeschreven worden via: https://chiro-zillebeke.stamhoofd.be/ 

Toestemming ouder 

……………………………………….. ouder van ………………………………………. ben op de hoogte van de inleefweek 

en geef toestemming tot deelname. 

Handtekening: 

 

 

……………………………………….. 

Online inschrijving + toestemming ouder verplicht.  

Deze ondertekende brief mag bij aanvang van de inleefweek afgegeven worden. 

Graag tot binnenkort! 

Groetjes de Aspileiding, 

Emiel, Imar en Lucas. 

Vragen? 

Aarzel niet om vragen te stellen over de inleefweek! Neem gerust telefonisch contact op: 

0478078566 (Lucas) 

0479325871 (Imar) 

0477817068 (Emiel) 

Of stuur een mail naar: info@chirozillebeke.be  

mailto:info@chirozillebeke.be

