Beste chiroleden en ouders
De komende weken beloven met de chirowerking, de afdelingsweekends, het groepsfeest en
ribbetjesfestijn en de schaatsactiviteit 100% chiro te worden, joepieee!
De kalender voor deze maand:

Zondag 03/02:

GEEN CHIRO
Na een lange examenperiode heeft de leiding een weekje vakantie en zal er geen chiro zijn.

Zondag 10/02:

CHIRO
Vanaf vandaag is er terug chiro met de vertrouwde leiding.

15-16-17/02:

AFDELINGSWEEKENDS VAN SPEELCLUBS, RAKWI'S, TITO'S EN KETI'S
De speelclubs, rakwi’s, tito’s en keti’s gaan van vrijdagavond tot zondagmiddag op weekend!
Alle informatie hierover werd via mail door de afdelingsleiding meegedeeld.

Zondag 17/02:

CHIRO voor de pinkels en aspi's. De andere afdelingen rusten uit na een tof weekend en
hebben dus geen chiro.

Zaterdag 23/02: GROEPSFEEST & RIBBETJESFESTIJN
Ons groepsfeest is al jaren een gezellig evenement van leden en leiding voor ouders en
chirosympathisanten waarbij we onze beste acteer- en danstalenten bovenhalen in verrassende
en leuke acts per afdeling, met dit jaar als thema: DE 7 WERELDWONDEREN!
Het groepsfeest vindt plaats in het Parochiaal Centrum en start om 13u30 (de deuren gaan
open om 13u, ingang via de Oude Abdijstraat). Aansluitend op het groepsfeest wordt de
kampvideo van het voorbije bivak te Gierle getoond. Amusement gegarandeerd!
Om de opvoering van elke afdeling zo vlot mogelijk te laten verlopen, staat er op zaterdag 24/02
in de voormiddag een generale repetitie voor elke afdeling gepland in het PC:
Pinkels: 9u tot 9u30
Tito’s: 10u30 tot 11u

Speelclubs: 9u30 tot 10u
Keti’s: 11u tot 11u30

Rakwi’s: 10u tot 10u30
Aspi’s: 11u30 tot 12u

Om 13u (!) worden alle leden aan onze chirolokalen verwacht opdat we ons op tijd kunnen
beginnen voorbereiden.
‘s Avonds zijn jullie van harte welkom op ons ribbetjesfestijn voor heerlijke ribbetjes à volonté
of wat anders lekkers! De menu’s en prijzen op een rijtje (kind = tot 12 jaar):
 Ribbetjes volwassene: €15
Ribbetjes kind: €11
 Vleesschotel volwassene: €15
Vleesschotel kind: €11
 Visschotel volwassene: €15
Visschotel kind: €11
 Kaasschotel volwassene: €15
Kaasschotel kind: €11

Let op! Sinds dit jaar gebeuren de inschrijvingen via onze site en dus niet meer via mail. Het
enige wat je moet doen is surfen naar onze site www.chirotiejamo.be en klikken op de link
om je in te schrijven.
Chiro Tiejamo
Lage Lakendreef | 9031 Drongen
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Het bedrag kan je storten op het rekeningnummer BE66 8508 3292 4143 (met vermelding
van naam en aantal personen) of betalen aan de kassa op de avond zelf. De inschrijvingen
lopen tot uiterlijk zaterdag 16 februari 2019.

Zondag 24/02:

GEEN CHIRO
We rusten uit na een fantastische dag!

Zondag 03/03:

CHIRO: SCHAATSEN
Naar leuke jaarlijkse traditie gaan we met heel de chiro schaatsen in de Kristallijn!
We verwachten jullie talrijk om 13u30 (!) aan onze chirolokalen; de terugkomst is ook op de
chiro voorzien, omstreeks 17u. Wat neem je zeker mee:
 Handschoenen (zonder mag je niet het ijs niet op)
 5,50 euro (gepast graag), af te geven aan de afdelingsleiding bij vertrek
 Fluohesje van de chiro (aandoen)
 Flesje water of ander drankje
 Sjaal, muts en een extra paar dikke sokken zijn ook aan te raden
Wij hadden graag een bevestiging gekregen als je kind(eren) mee
komt/komen schaatsen. Dit kan je doen met een mailtje naar
justine@chirotiejamo.be VOOR zondag 24 februari.
Om in de Kristallijn te geraken hebben we natuurlijk vervoer nodig. Hiervoor zouden wij graag
beroep doen op enthousiaste ouders. Zie jij het zitten om enkele kinderen heen te voeren of te
komen halen? Gelieve het ook te laten weten aan Justine via justine@chirotiejamo.be en
hierbij te vermelden hoeveel personen je kan vervoeren (eigen kind(eren) niet meegeteld).
Alvast bedankt!

Wij hebben heel veel zin om er terug in te vliegen, jullie hopelijk ook!
Chirogroetjes van Fran, Lotte, Louise, Emmie, Judith, Lisa, Willem, Isa, Justine, Kobe, Margot, Jarno, Kilyan, Vincent,
Helena, Lore, Hannah, Ruth.
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