Beste chiroleden en -ouders
De zomervakantie schuift langzaam maar zeker voorbij… Naast het naderen van een nieuw schooljaar
staat er in september gelukkig ook de start van een nieuw, veelbelovend chirojaar op het programma!
Hoe zien die eerste chiroweken van werkjaar 2018-2019 er uit? Hieronder een overzichtje:
Zondag 02/09:

CHIRO
We herstarten met nog enkele keren chiro in ‘oude werking’. Ken je vriend(innet)jes die ook zo’n
leuke zondagnamiddag willen beleven? Overtuig ze maar om eens met jou mee te komen!

Woensdag 05/09: BOEKENKAFTACTIE
Bij het begin van een nieuw schooljaar moeten al die schoolboeken
weer gekaft worden… 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 09/09:

CHIRO
Opnieuw chiro in ‘oude werking’; amusement verzekerd, zowel voor doorwinterde chiroleden als
voor nieuwkomers!

Zondag 16/09:

GEEN CHIRO
Deze namiddag zal er uitzonderlijk helaas geen chirowerking zijn.

Zondag 23/09:

CHIRO: OVERGANG & DOOP
Op deze niet te missen namiddag kom je eindelijk 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 30/09:

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 7 oktober zal er dan chiro zijn met jullie nieuwe leiding; joepie!
Noteer ook alvast de gebruikelijke datum van het volgende chirokamp in jullie agenda: 11 t.e.m. 21 juli 2018.
Begin september volgt alle informatie i.v.m. de inschrijving voor het nieuwe werkjaar.
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: Emmie, Fran, Hannah, Helena, Isa, Jarno, Judith, Justine, Kilyan,
Kobe, Lisa, Lore, Lotte, Louise, Margot, Ruth, Vincent, Willem.
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