Lieve chiroleden en ouders
Het nieuwe chirojaar is uit de startblokken geschoten!
Deze brief bevat heel wat belangrijke informatie over de komende chiro-activiteiten en de
inschrijving voor werkjaar 2015-2016, dus gelieve hem aandachtig door te nemen!

Zondag 06/09 t.e.m. zondag 04/10 – Inschrijving werkjaar 2015-2016
Vanaf zondag 6 september is er de mogelijkheid om je kind(eren) in te schrijven voor het nieuwe chirojaar.
Het lidgeld bedraagt €25 voor het eerste kind per gezin en €20 vanaf het tweede kind.
Inschrijven kan op twee manieren: bij voorkeur online (www.chirotiejamo.be/inschrijving, wachtwoord ter
beveiliging: Chiro2015), maar er is ook een papieren versie te verkrijgen bij de leiding.
Aan alle niet-nieuwe leden vragen we om de inschrijving ten laatste tegen de eerste zondag van oktober in
orde te brengen. Dank voor de vlotte medewerking!

Zondag 13/09 – Chiro in speciale werking
Amusement gegarandeerd op deze laatste chirozondag in de ‘oude’ werking! De tito’s bekomen van hun
afdelingsweekend en de keti’s en aspi’s zullen de aanwezige leiding bijstaan om een fantastische activiteit
ineen te steken voor de pinkels, speelclubbers en rakwi’s!

Zondag 20/09 – Overgang & doop
Op zondagnamiddag 20 september komen jullie op een ludieke manier te weten welke leid(st)ers jouw
afdeling zullen onderdompelen in een fantastisch chirojaar! Bovendien maken we ook kennis met het
nieuwe jaarthema… Spannend!
Leden die overgaan naar een oudere afdeling zullen op een plezierige manier ‘gedoopt’ worden.
Ondertussen worden uiteraard ook spelletjes voorzien voor de andere leden!
Voor zij die overgaan: vergeet zeker niet om kleren aan te doen die heel vuil mogen worden én propere
speelkleren en een handdoek mee te nemen!

Zaterdag 26/09 – Startdag
Nu de nieuwe leiding gekend is, wordt het tijd voor een eerste echte kennismaking! Geen betere
gelegenheid hiervoor dan onze supergezellige startdag op zaterdag 26 september.
Wat houdt dit evenement concreet in?
Tussen 14u30 en 15u zijn jullie van harte welkom aan ons chiroheem voor de start van een geanimeerde
gezinswandeling, inclusief enkele versnaperingen.
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Vanaf 17u30 volgt een heus spaghettifestijn. Kom à volonté spaghetti bolognaise of
vegetarische spaghetti eten! Bij mooi weer vindt dit buiten plaats, anders in het Parochiaal
Centrum (te bereiken langs achteren, via onze chiroterreinen).
Graag zouden we jullie die avond ook enkele desserts willen aanbieden. Als er
chirosympathisanten zijn die het dessertbuffet willen aanvullen met een zelfgemaakt dessert,
zou dat super zijn! Graag een mailtje naar info@chirotiejamo.be om het ons te laten weten.
Blijf nadien zeker nog even plakken, want we voorzien zowel voor de jeugd als voor ouders entertainment
op deze gezellige avond!
Voor de inschrijving voor de startdag zijn er drie ‘formules’:
Volwassene (12+)
Enkel wandelactiviteit
€4
Enkel spaghetti
€9
Wandelactiviteit + spaghetti
€ 12

Kind (12-)
€3
€7
€9

Gelieve je vóór maandag 21 september in te schrijven voor onze startdag door een mailtje te sturen naar
noemie@chirotiejamo.be met een duidelijke vermelding van de gekozen ‘formules’.
Betalen gebeurt liefst via overschrijving op rekeningnummer BE66 8508 3292 4143
(duidelijk naam vermelden + welke formule), maar kan ook aan de kassa op de startdag zelf.
We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen en ook enkele nieuwe gezichten te zien!
Voor zij die met de auto komen naar de startdag, maar toch dat glaasje extra willen drinken, kan je beroep
doen op Taxi T! Voor een vrije bijdrage rijdt een chiroleid(st)er (met rijbewijs uiteraard) jullie veilig naar
huis. Als dat niet mooi meegenomen is!

Zondag 27/09 – GEEN chiro

Vanaf zondag 04/10 – Chiro in nieuwe werking

Als er over bovenstaande activiteiten nog vragen of onduidelijkheden zouden zijn, mogen deze steeds
gemeld worden via een e-mail naar info@chirotiejamo.be of een telefoontje naar 0479/588331 (gsm
Simon) of 0485/633453 (gsm Kwinten).
Vele chirogroetjes van Felix, Glenn, Hannah, Helena, Isa, Kilyan, Kwinten, Lore, Nick, Noémie, Ruth, Simon,
Vincent, Willem, Yana & Zephir.
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