Lieve chiroleden, beste chiro-ouders
Wat vliegt het chirojaar voorbij! Maar niet getreurd, er staan 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 meer details.

Zondag 27/03:

GEEN CHIRO
Op Pasen is er geen chirowerking.

Zondag 03/04:

GEEN CHIRO
In het middelste weekend van de paasvakantie is er ook geen chirowerking.

Zondag 10/04:

CHIRO
De laatste zondag van de paasvakantie is er opnieuw chiro, joepie!

Zondag 17/04:

OAH + CHIRO MET TIJL & NELE
Na het succes van de vorige twee jaren organiseren we weer onze ‘Ontbijt Aan Huis’-actie!
Er zullen jullie heerlijke ontbijtpakketten aangeboden worden, ofwel af te halen aan de
chirolokalen, ofwel bij jullie thuis leverbaar. De link om in te schrijven volgt binnenkort!
Na de (volgens ons althans) heel geslaagde gezamenlijke activiteit met chiro Tijl & Nele uit
Drongen Luchteren op 20/03, doen we dit in de namiddag nog eens over! Als het weer
meezit, vindt de chiroactiviteit deze namiddag plaats in Luchteren. Een bevestigingsmailtje
met de definitieve locatie volgt enkele dagen vooraf.

Zondag 24/04:

CHIRO + KAMPBOEKJE
Chiro voor iedereen! De tito’s gaan op afdelingsweekend en ontvangen hiervoor een tweetal
weken vooraf een brief met meer info.
Vandaag wordt ook het kampboekje met alle info over ons bivak te Langdorp (11-21 juli,
voor pinkels: 14-21 juli) uitgedeeld en op onze website (chirotiejamo.be) geplaatst!

Woensdag 27/04: INFOAVOND CHIROKAMP
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 01/05:

CHIRO + MOGELIJKHEID TOT INSCHRIJVEN KAMP
Chiro voor iedereen! De keti’s gaan op afdelingsweekend.
Na de chiro (tussen 17u en 18u) is er al de mogelijkheid om je kind(eren) in te schrijven voor
het chirokamp!

Donderdag 05/05: BAR T
Deze avond organiseren we voor het derde jaar op rij ‘Bar T’: een gezellig samenzijn met
chiro-ouders en -sympathisanten in zetels en rond kleine vuurtjes, met een smakelijk aanbod
aan versnaperingen en verschillende dranken. Meer info volgt in de volgende maandbrief!
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Tot slot nog enkele mededelingen:
> Na de overschakeling op zomeruur maakt een fluohesje geen verplicht deel meer uit van het chiro-uniform
(hoewel het natuurlijk aan te raden blijft er een te dragen).
> Alvast bedankt om de flapjes van Joyvalle & Appelsientje (https://lekkeropkamp.be), de codes van Lotus
(http://lotusopkamp.be/vereniging/858/Chiro-Chiro-Tiejamo) en de kroonkurken en/of bliklipjes van flesjes Maes
te blijven sparen!
Vele chirogroetjes van Ruth, Yana, Kwinten, Isa, Noémie, Felix, Hannah, Kilyan, Willem, Helena, Glenn, Simon,

Lore, Vincent, Nick, Zephir.
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