Beste chiroleden en ouders
Bedankt voor de mooie en gezellige opkomst op ons groepsfeest en ribbetjesfestijn!
Fantastisch om te zien hoe jullie en jullie kinderen genoten hebben; het deed ons heel veel deugd.
Hieronder volgt de chirokalender voor de komende weken:

Zondag 05/03:

CHIRO: SCHAATSEN
Naar goede 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.
Nog niet laten weten dat je kind(eren) mee wilt/willen schaatsen en/of dat je als ouder wilt
instaan voor een autorit heen of terug? Stuur dan als de bliksem nog een mailtje naar Niels via
niels@chirotiejamo.be. Bedankt!

Zondag 12/03:

CHIRO

Zondag 19/03:

CHIRO

Zondag 26/03:

CHIRO

Zondag 02/04:

CHIRO + TITOWEEKEND
Het eerste weekend van de paasvakantie zal er chirowerking zijn!
De tito’s gaan op afdelingsweekend; alle details volgt half maart per mail.

In het middelste en laatste weekend van de paasvakantie is er geen chiro. Vanaf 16 april staan we er terug en
beginnen we langzaamaan uit te kijken naar een veelbelovend chirokamp van 11 tot 21 juli in Poperinge!
We bedanken jullie alvast voor het sparen van de gele flapjes van Joyvalle en Appelsientje en het invoeren van de
codes van Lotusproducten via http://lotusopkamp.be/vereniging/545/Chiro-Tiejamo voor dat bivak ;-)
Vele chirogroetjes
Judith, Lisa, Lore, Kilyan, Simon, Hannah, Helena, Lotte, Manou, Vincent, Emmie, Fran,
Arthur, Felix, Zephir, Isa, Jonas, Kwinten, Noémie, Ruth, Willem, Yana, Glenn, Niels.
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