Beste chiroleden en -ouders
De zomervakantie schuift langzaam maar zeker voorbij… Naast het naderen van een nieuw schooljaar
staat er gelukkig ook de start van een nieuw chirojaar op het programma. Begin september houden we
het nog even rustig maar eind september vliegen we er in!
Hoe zien die eerste chiroweken van werkjaar 2019-2020 er uit? Hieronder een overzichtje:
Zondag 01/09:

GEEN CHIRO
We sparen onze krachten want we willen de start van het schooljaar niet missen.

Woensdag 04/09: BOEKENKAFTACTIE
Schoolboeken kaften saai? Helemaal niet! Kom tussen 14u en 17u
naar onze chirolokalen en kaft samen met ons jouw boeken met
supercool gratis chirokaftpapier – een echte aanrader!
Zondag 08/09:

GEEN CHIRO

Zondag 15/09:

GEEN CHIRO
De leiding warmt zich wel al op om er volgende week te kunnen invliegen.

Zondag 22/09:

CHIRO: OVERGANG & DOOP
Op deze niet te missen eerste namiddag kom je te weten wie je nieuwe leiding wordt dit
chirojaar! Leden die overgaan naar een volgende afdeling worden bovendien op een ludieke
manier ‘gedoopt’ (vergeet hiervoor niet om kleren aan te doen die heel vuil mogen worden én

propere speelkleren en een handdoek mee te nemen).
Voor dit unieke gebeuren verwachten we jullie graag talrijk!
Zondag 29/09:

STARTDAG
Kom met het hele gezin genieten van een sfeervolle en smakelijke chironamiddag en -avond,
waarbij je al je vragen kan afvuren op je nieuwe leid(st)ers! Meer info volgt in september.

Vanaf zondagnamiddag 6 oktober zal er dan chiro zijn met jullie nieuwe leiding; joepie!
Let op! De datum van ons chirokamp is niet meer de gebuikelijke datum. Noteer alvast de nieuwe datum in jullie
agenda: 5 t.e.m. 15 juli 2020 (voor pinkels van 8 t.e.m. 15 juli).
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Vanaf vandaag is er de mogelijkheid om je kind(eren) in te schrijven voor het nieuwe chirojaar.
Het lidgeld bedraagt €30 voor iedereen. Ook vragen we om daarboven voor elk kind €20 extra over
te schrijven om een heel chirojaar te kunnen genieten van een lekker 4-uurtje!
Inschrijven kan online via onze website www.chirotiejamo.be > Praktisch > Inschrijving.
Aan alle niet-nieuwe leden vragen we om de inschrijving ten laatste op onze startdag
(06-10) in orde te brengen. Alle nieuwe leden mogen eerst een drietal ‘testzondagen’
op de chiro beleven alvorens te beslissen om in te schrijven. Dank voor de vlotte
medewerking!
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 0474/102785 (gsm
Louise) of 0470/555262 (gsm Emmie).
Hopelijk hebben jullie keiveel zin om er samen met ons een onvergetelijk nieuw chirojaar van te maken. ☺
Heel graag tot binnenkort!
Vele chirogroetjes van een kersverse leidingsploeg: Alexie, Bram, Emile, Emma, Emmie, Evita, Fran, Gilles, Göran,
Hannah, Helena, Hendrik, Judith, Julie, Lisa, Lotte, Louise, Maïté, Margot, Margot, Marlies, Merel, Raphaël, Sara
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