Beste chiroleden en -ouders
Wat een opkomst in september! Fantastisch om al die bekende en nieuwe chirogezichten te zien.
Voor de twijfelaars: onderstaande kalender voor oktober kan jullie hopelijk overtuigen om te blijven! ;-)
Zondag 02/10:

STARTDAG
Kan je vandaag helaas niet komen meegenieten van heerlijke spaghetti en een namiddag zalig ravotten?
Geen probleem; jullie zullen ons doorheen het chirojaar wel beter leren kennen!
Het voorstellingsboekje met extra info over ons en onze chirowerking (bijv. wie we zijn, uniform,
contactgegevens, enz.) dat vandaag werd uitgedeeld, vind je ook terug op onze website.

Zondag 09/10:

CHIRO
De eerste chironamiddag met jullie nieuwe leiding, joepie!

Zondag 16/10:

CHIRO

Vrijdag 21/10:

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Vandaag mogen alle chiroleden trots in chiro-uniform naar school! Op
de deze bijzondere dag kunnen ze aan iedereen laten zien dat ze in de
leukste jeugdbeweging van het land zitten. Doen!

Zondag 23/10:

CHIRO

Zaterdag 29/10: CHIROFUIF EQUINOX
Terug van weggeweest: onze chirofuif Equinox! Dit jaar voorafgaand met een kinderfeestje, van 18u tot
20u. Voor de prijs van €5 per kind zit hier naast de toegang tot het Parochiaal Centrum ook een drankje en
een zakje chips inbegrepen! Daarna opent Equinox zijn deuren van 22u tot 4u. Tickets kosten €6 in
voorverkoop, €8 aan de kassa en zijn verkrijgbaar bij alle keti’s, aspi’s en leiding. Onder het motto ‘vele
handen maken licht werk’ doen we heel graag een warme oproep aan jullie, ouders, om ons bij dit drukke
gebeuren bij te staan door ’s nachts de straatkant te controleren of ’s morgen te helpen opkuisen of … Elke
hulp is van harte welkom en mag gemeld worden aan Felix, Simon of via info@chirotiejamo.be. Heel erg
bedankt!

Zondag 30/10:

GEEN CHIRO
We rusten allemaal uit na een vermoeiende maar geslaagde avond/nacht.

Graag herinneren we jullie nog aan de inschrijving voor chirojaar 2016-2017. Voor niet-nieuwe
leden die nog niet ingeschreven zijn, vragen we met aandrang om dit zo snel mogelijk in orde te
brengen via www.chirotiejamo.be > Praktisch > Inschrijving. Nieuwe leden mogen eerst een
drietal chiroactiviteiten uitproberen alvorens al dan niet te beslissen om in te schrijven.
Bedankt voor de stipte medewerking!
Vele chirogroetjes van Arthur, Emmie, Felix, Fran, Glenn, Hannah, Helena, Isa, Jonas, Judith, Kilyan, Kwinten, Lisa,
Lore, Lotte, Manou, Niels, Noémie, Ruth, Simon, Vincent, Willem, Yana, Zephir.

