Beste leden!
Het kamp was ultramegaformidastisch! De leiding, kookploeg en
technische ploeg hebben er in elk geval van genoten, hopelijk zijn
jullie ook allemaal thuisgekomen met 1001 onvergetelijke
herinneringen en verhalen… Het kamp zit er dus helaas op, en daarbij is ook bijna de
zomervakantie ten einde, maar niet getreurd: ook na de vakantie komen er fantastische
chirozondagen aan met onder andere de overgang met nieuwe kindjes, nieuwe leiding,
een nieuw jaarthema... Vanalles om naar uit te kijken dus!
Hieronder vinden jullie de data voor de komende zondagen, daarna krijgen jullie een
boekje met de resterende info. Tenzij anders vermeld gaan de activiteiten steeds door aan
ons lokaal te Nederboelare.
Zondag 2 september: Muurrock 4 kids! We spreken af op de markt van Geraardsbergen
(aan de Marbol) om 14u. Om 17u mag je je kleine (of grote) spruit daar ook komen
ophalen.
Zondag 9 september: Geen chiro, de leiding evalueert het kamp.
Zondag 16 september: Chiro! Wil jij je schoolboeken kaften in megacool chiro-kaftpapier?
Kom dan vandaag zeker naar de chiro en verdien je chirokaftpapier! Het is ook de laatste
keer chiro in oude afdelingen.
Zondag 23 september: Chiro! Overgang van 9u30 tot 17u. Vergeet zeker je lunchpakket
niet. Kan je er echt niet van ’s ochtends bij zijn, laat dan iets weten aan de leiding.
Zondag 30 september: Chiro! + Inschrijvingsmoment om 17u. Om praktische redenen doen
we dit jaar geen inschrijvingen meer bij jullie thuis, maar werken we met een
groot inschrijvingsmoment in het begin van het chirojaar. Alle leden en ouders
zijn hierop uitgenodigd. Neem op deze dag zeker 20 euro cash per kind mee,
dan zijn jullie meteen volledig ingeschreven. Wie niet aanwezig is zal dus nog
niet ingeschreven zijn voor het komende jaar.
Zondag 8 oktober: Geen chiro, de leiding is het hele weekend weg om het verdere
chirojaar te plannen.
Zondag 14 oktober: Chiro!
Vrijdag 19 oktober: Dag van de jeudbeweging! Ga in je uniform naar school!
Hebben jullie nog vragen, neem dan eens een kijkje op www.chiroregenboog.be. Je kan
ook altijd mailen naar chiroregenboog@gmail.com
Regenboogse groetjes
De leiding

