Beste chiroleden en ouders
Het chirojaar loopt langzaam op zijn einde... maar dat betekent natuurlijk ook dat onze bivak
steeds dichterbij komt! Alle concrete informatie staat in het kampboekje dat 28/04 wordt
uitgedeeld. Hier volgt nog de kalender voor de laatste chiroweken.

Zondag 28/04:

CHIRO + KAMPBOEKJE + INFOMOMENT + EERSTE MOGELIJKHEID TOT INSCHRIJVEN
CHIROKAMP
Na de activiteit wordt het kampboekje uitgedeeld met alle info over onze bivak te Amel (11-21
juli, voor pinkels 14-21 juli). Heb je vragen of zit je met grote of kleine zorgen over het kamp
aarzel dan niet om ze te stellen. Wij geven na de chiro met plezier een woordje extra uitleg of
stuur ons een mailtje. Bovendien starten vanaf dan onze inschrijvingen voor het chirokamp,
deze gebeuren op papier en dus niet online. Kom het bij ons invullen na de chiro of druk het
formulier af, vul het in en bezorg het aan Judith (Klaphof 18, Drongen) of Emmie (Avennesdreef
16, Drongen). Vergeet ook niet het correcte bedrag over te schrijven (zie inschrijvingsformulier).

Dinsdag 30/04: Bar T
Wees van harte welkom vanaf 18u voor een gezellige avond met chiroleden, -ouders, en sympathisanten aan ons chiroheem in zetels en rond kleine vuurtjes, met een smakelijk aanbod
aan versnaperingen en verschillende drankjes. Dan zal er opnieuw de mogelijkheid zijn om in te
schrijven voor het chirokamp.

Zondag 5/05:

ASPIBRUNCH + CHIRO + MOGELIJKHEID TOT INSCHRIJVEN CHIROKAMP
Van 11u tot 14u organiseren de aspi's een heerlijke brunch in het schooltje naast ons terrein,
voor €10 per persoon. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar hannah@chirotiejamo.be,
betalen gebeurt ter plaatse. Aansluitend op de chironamiddag is er opnieuw de mogelijkheid
om je kind(eren) in te schrijven voor het kamp.

Zondag 12/05:

CHIRO + MOGELIJKHEID TOT INSCHRIJVEN CHIROKAMP
De laatste keer 'gewone' chiro van het werkjaar 2018-2019, amusement verzekerd!

17/05 of 18/05: 'EXAMENCHIRO' + BINNENBRENGEN BARCODES SOUBRY
Voor alle afdelingen is er vanaf nu 'examenchiro'. Dat betekent dat de chirowerking op
zondagnamiddag wordt vervangen door een (kortere) chiro-activiteit op vrijdag- of
zaterdagavond. LET OP! Sinds dit jaar geven we afwisselend een week wel en een week geen
examenchiro. De afdelingsleiding houdt jullie hiervan op de hoogte via mail. Daarnaast kunnen
jullie tot eind mei ons de barcodes op de verpakking van Soubry bezorgen. Heel erg bedankt
voor het sparen!

24/05 of 25/05 GEEN 'EXAMENCHIRO'
31/05 of 1/06:

'EXAMENCHIRO'

7/06 of 8/06:

GEEN 'EXAMENCHIRO'
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14/06 of 15/06:

'EXAMENCHIRO'

21/06 of 22/06:

GEEN 'EXAMENCHIRO'

zondag 23/06:

DEADLINE INSCHRIJVEN CHIROKAMP

Nog niet ingeschreven voor ons episch-megacool kamp? Haast je dan want onze inschrijvingen
lopen tot 23/06.

Zondag 30/06:

CHIRO NAAR ZEE
Om het einde van het chirojaar in schoonheid met alle afdelingen
samen af te sluiten, plannen we naar goede gewoonte opnieuw
een supertoffe uitstap naar zee! Meer info volgt later, maar hou
alvast deze zondag vrij voor je kind(eren).

In het begin van de zomervakantie volgt nog de laatste informatie voor onze veelbelovende bivak. Laat het aftellen
maar beginnen!
Chirogroetjes van Fran, Lotte, Louise, Isa, Emmie, Judith, Lisa, Willem, Justine, Kobe, Margot, Jarno, Kilyan,
Vincent, Helena, Lore, Hannah, Ruth.

Chiro Tiejamo
Lage Lakendreef | 9031 Drongen
[E-mail] info@chirotiejamo.be
[Site] www.chirotiejamo.be

