Beste chiroleden en ouders
Het chirojaar loopt langzaamaan op zijn einde… maar dat betekent natuurlijk ook dat het bivak
steeds dichterbij komt! Alle concrete informatie staat in het kampboekje, dat je kan terugvinden via
http://chirotiejamo.be/praktisch/kamp.
Hier volgt nog de kalender voor de laatste veelbelovende chiroweken:

Zondag 07/05:

CHIRO + MOGELIJKHEID TOT INSCHRIJVEN KAMP
De laatste keer ‘gewone’ chiro van het werkjaar 2016-2017... Dat belooft een extra leuke
activiteit te worden! Aansluitend op de chironamiddag is er weer de mogelijkheid om je
kind(eren) in te schrijven voor het kamp.

12/05 of 13/05:

‘EXAMENCHIRO’
Voor alle afdelingen is er vanaf half mei ‘examenchiro’. Dat betekent dat de chirowerking
op zondagnamiddag wordt vervangen door een (kortere) chiro-activiteit op vrijdag- of op
zaterdagavond. De afdelingsleiding houdt jullie hiervan op de hoogte per mail.

20/05 of 21/05:

‘EXAMENCHIRO’

26/05 of 27/05:

‘EXAMENCHIRO’ + BINNENBRENGEN FLAPJES / CODES
Tot eind mei kunnen jullie ons de gele flapjes van Joyvalle en Appelsientje bezorgen en de
Lotuscodes invoeren via http://lotusopkamp.be/vereniging/545/Chiro-Tiejamo.
Heel erg bedankt voor al het sparen!

02/06 of 03/06:

‘EXAMENCHIRO’

09/06 of 10/06:

‘EXAMENCHIRO’

16/06 of 17/06:

‘EXAMENCHIRO’

Woensdag 21/06: DEADLINE INSCHRIJVEN CHIROKAMP
Als het nog niet gebeurd zou zijn: gelieve ten laatste vandaag het inschrijvingsformulier
voor het kamp af te drukken (http://chirotiejamo.be/praktisch/kamp), in te vullen en te
bezorgen aan Simon (Drongenstationstraat 30) of aan Kwinten (A. Catriestraat 54).

Zondag 25/06:

‘EXAMENCHIRO’

Zondag 02/07:

CHIRO: NAAR ZEE
Om het einde van het chirojaar in schoonheid met alle afdelingen samen af te sluiten,
plannen we naar goede gewoonte opnieuw een supertoffe uitstap naar zee!
Meer info volgt later, maar hou alvast deze zondag vrij voor je kind(eren).

In het begin van de zomervakantie volgt ook nog de laatste informatie voor het veelbelovende bivak (vertrek- en
terugkomsturen, eventuele afdelingsverzoeken, …). Laat het aftellen maar beginnen! 
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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