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Hallo iedereen
Een nieuw Chirojaar is begonnen met nieuwe groepen en andere leiding. Toch
willen we nog even stilstaan bij het vorige jaar, daarom nodigen we jullie uit op
onze ouderavond! Samen met vrienden en familie kunnen jullie komen kijken
naar de zotte herinneringen van ons kamp in Hechtel-Eksel. Die avond zullen
wij, de leiding, en alle leden ook het beste van onszelf geven in een magnifieke
show!
Onze ouderavond gaat door op zaterdag 3 November in zaal de Reep, onder
onze lokalen in Nederboelare. De deuren openen om 19u en om 19u30 begint
onze ouderavond officieel! De leden zelf verwachten we wel al om 16u om nog
eens te oefenen voor de show.
Tijdens de pauze voorzien we zoals gewoonlijk iets te eten. Dit jaar zullen er
opnieuw hotdogs zijn, die te verkrijgen zijn aan €2. Ook hebben we gedacht
aan de vegetariërs en zijn er dit jaar veggie hotdogs!
Graag zouden we willen weten hoeveel hotdogs jullie zouden willen en met
hoeveel personen jullie onze show willen komen bijwonen. Voor deze
supergezellige avond vragen we u om u in te schrijven via de mail:
xander@chiroregenboog.be. Mocht er toevallig een probleem zijn waardoor
u geen mail zou kunnen sturen, wees gerust! Kom aanstaande Chiro voor of
na de chiro bij de leiding en vraag naar Xander, Amber of Wout en wij houden
dan daar je bestelling bij! Met de juiste informatie die u hieronder vindt. Gelieve
dit ten laatste op zondag 28 November te doen. De betaling zou dan gebeuren
op de ouderavond zelf. Niet op voorhand.
De hotdogs voor de leden dienen ook besteld te worden.
Ook krijgen de leden een kleine boterham aangeboden door onze
Kaspi’s!
Hopelijk tot op onze ouderavond!
De leiding van Chiro Regenboog
Info mail:
• Naam en Familie naam + naam van het lid in de chiro.
• Met hoeveel mensen jullie zouden aanwezig zijn.
• Aantal Hotdogs of veggie hotdogs jullie wensen te bestellen.

