Lieve chiroleden en ouders
Wat vliegt het chirojaar voorbij! Maar niet getreurd, er staan tijdens en na de paasvakantie nog heel
wat leuke chiroactiviteiten op het programma. We kunnen zelfs al langzaamaan beginnen uitkijken
naar de zomer en het veelbelovende chirokamp... Hieronder de kalender met alle informatie.

Zondag 01/04:

GEEN CHIRO
Op Pasen zal er geen chirowerking zijn.

Zondag 08/04:

CHIRO
In het middelste weekend van de paasvakantie is er Chiro, joepie!

Zondag 15/04:

ASPIBRUNCH + CHIRO
Van 11u tot 13u organiseren de aspi’s een heerlijke brunch in het schooltje naast ons terrein,
voor €10 per persoon. Inschrijven kan met een mailtje naar arthur@chirotiejamo.be; bedankt!

Zondag 22/04:

CHIRO + KAMPBOEKJE
Na de activiteit wordt het kampboekje uitgedeeld met alle info over ons bivak te Gierle
(11-21 juli, voor pinkels: 14-21 juli) alsook op onze website (chirotiejamo.be) geplaatst!

Woensdag 25/04: INFOAVOND CHIROKAMP om 20u
Geeft het kampboekje geen antwoord op sommige van jullie vragen? Gaat jouw kind voor het
eerst mee? Zit je met grote of kleine zorgen over het kamp? Blijf er niet mee zitten en kom om
20u naar onze lokalen, waar wij met plezier een woordje extra uitleg zullen geven.
Wees van harte welkom!

Zondag 29/04:

CHIRO + EERSTE MOGELIJKHEID TOT INSCHRIJVEN CHIROKAMP

Maandag 30/04:

BAR T
Deze avond organiseren we voor het vijfde jaar op rij Bar T: een gezellig samenzijn met
chiroleden, -ouders en -sympathisanten aan ons chiroheem in zetels en rond kleine vuurtjes,
met een smakelijk aanbod aan versnaperingen en verschillende drankjes.
Iedereen is welkom vanaf 18u tot ’s avonds laat – aangezien de dag erop een feestdag is,
hopen we op een talrijke opkomst!
Bovendien zal er opnieuw de mogelijkheid zijn om in te schrijven voor het chirokamp.
Daarnaast wordt er ook entertainment voorzien: de keti’s zullen zichzelf op een ludieke
manier veilen en de tito’s organiseren een schijt-je-rijk-actie. Gezelligheid gegarandeerd!

We herinneren jullie graag nog eens aan het sparen van de bruine flapjes van Joyvalle en Appelsientje.
Ook de gratis tickets voor Bobbejaanland die vergezeld zitten bij sommige producten van Lotus
zouden wel eens van pas kunnen komen op chirokamp… ;-) Alvast bedankt!
Vele chirogroetjes
Emmie, Helena, Lotte, Glenn, Sander, Justine, Mona, Ruth, Jarno, Zephir, Isa, Judith, Lore, Noémie,
Emiel, Fran, Lisa, Vincent, Willem, Hannah, Kilyan, Kwinten, Manou, Arthur, Felix.
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