Beste chiroleden en -ouders

Wat leuk om de voorbije weken leiding te mogen geven aan zowel al die bekende als nieuwe
chirogezichten! We zetten die trend gewoon door, want ook deze maand luidt de algemene regel:
zondag = chirodag ☺
Zondag 05/11:

CHIRO

Zondag 12/11:

CHIRO: ZWEMMEN
Vandaag trekken we met de hele chiro naar het fantastische zwemparadijs Rozebroeken!
We verzamelen om 13u15 aan ons chiroheem, de terugkomst is daar voorzien rond 17u45.
De jongste drie afdelingen verplaatsen zich met de bus, de oudsten gaan met de fiets.
Wanneer de groep te groot zou blijken, zullen een deel van de speelclubbers en rakwi’s met de
volgende bus terugkeren. Zij zullen dan om 18u15 terug zijn – bedankt voor het begrip.
Om het grootste deel van de kosten te dekken vragen we om bij vertrek €5 (liefst gepast)
aan de afdelingsleiding af te geven.
In een rugzakje neemt je kind zijn/haar buspasje (voor pinkels, speelclubbers en rakwi’s),
zwemgerief (inclusief bandjes voor pinkels indien nodig) en een drankje mee.
Op voorhand bevestigen dat je kind meegaat, is niet nodig; wees gewoon tijdig aanwezig!

Zondag 19/11:

CHIRO

Zondag 26/11:

CHIRO

Zondag 03/12:

CHIRO

Op deze eerste zondag van december verwachten we Hoog Bezoek!
De twee volgende weken van december zal er ‘examenchiro’ voorzien worden; dat betekent dat de chirowerking op
zondagnamiddag vervangen wordt door een activiteit op vrijdag- of zaterdagavond. Deze data worden begin
december duidelijk gecommuniceerd door de afdelingsleiding.
Kwestie van te hopen op een grote opkomst, kunnen jullie de data voor de afdelingsweekends in het tweede
semester al terugvinden via http://chirotiejamo.be/praktisch/afdelingsweekenden.
De locaties houden we nog even geheim! ;-)
Tot slot herinneren we jullie er aan dat sinds het ingaan van het winteruur ook het fluohesje een verplicht deel is
van het uniform. Ter info: fluohesjes van de Chiro zijn vlak voor en na de chirowerking te koop aan €5 per stuk.
Graag tot zondag!
Vele chirogroetjes van 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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