Beste aspi’s, mama’s en papa’s

Uiteraard wensen wij jullie een fantastisch nieuw jaar toe! Met de mooie vooruitzichten die we al
hebben wordt 2018 een geweldig chirojaar! Groot kamp te Hechtel-Eksel, maar natuurlijk eerst de
langverwachte LEEFWEEK! Zoals beloofd volgt hier wat meer info

VOOR WIE? Alle aspi’s en ook alle leiding zijn uitgenodigd. Wij, Jesper en Joni, zullen de hele week
aanwezig zijn in het lokaal, dus de leden zijn nooit alleen.
WAT? Elke moment buiten de schooluren spenderen we samen in ons chirolokaal in Nederboelare
(of af en toe eens op verplaatsing, maar met de leiding uiteraard). We zullen samen de noodzakelijke
dingen doen zoals huiswerk maken, eten, de afwas doen, douchen, slapen… En aangezien er wel nog
wat tijd voor ontspanning is, zullen we ook eens een spel spelen, een quiz doen, een filmpje opzetten
en andere groepsactiviteiten doen.
START? zondag 4/02 om 14u
EINDE? vrijdag 9/02 om 18u
Dit is dus een hele week. Zie je dit niet goed zitten of is het praktisch moeilijk haalbaar, dan mag het
ook perfect om maar een aantal dagen te komen. We willen juist op voorhand graag weten wie er
wanneer zal zijn.
PRIJS? Aangezien het nog maar de tweede leefweek is die we organiseren, kunnen we dit moeilijk
voorspellen. We vragen het bedrag van 60 euro, maar indien er over is, krijgen jullie de overschot
zeker terugbetaald. We hebben enkel geld nodig om eten en drinken te kopen, voor de rest zijn er
geen kosten aan de leefweek. Gelieve het bedrag voor 28/01 te storten op de chirorekening BE58
7370 2429 2479 met de melding leefweek + naam.

ENKELE PRAKTISCHE ZAKEN
Wat met hobby’s?
Daar kunnen ze gewoon naartoe, wel krijgen we graag een overzichtje van wanneer ze ergens
naartoe mogen/moeten… Zodat we het overzicht kunnen bewaren van wie aanwezig zou moeten
zijn.
Wat als hobby’s/school niet te voet of via openbaar vervoer bereikbaar zijn?
We raden aan om zo veel mogelijk zelf naar een oplossing te zoeken. Dit jaar beschikken we niet zelf
over een auto, dus kunnen we ook niet zorgen voor vervoer.
Wat als er voor school een computer/internet nodig is?
Daar hebben wij aan gedacht en wij zorgen voor een oplossing. Een laptop zal zeker aanwezig zijn en
ook internet zou er moeten zijn.
WAT BRENG JE MEE?
Slaapzak en luchtmatras
Douchegerief
Ondergoed en kledij voor de hele week
Schoolboeken en benodigdheden

Dit jaar kunnen we op vrijdag helaas geen chirocafé houden. Dit doordat het klein kamp van de
jongere groepen in dat weekend valt.
Hopelijk hebt u via deze brief alle nodige informatie en kan u uw aspi laten meegenieten van deze
superervaring!
Graag ontvangen wij ten laatste op 28/01 een bevestiging via mail of via een brief dat uw
zoon/dochter aanwezig zal zijn op de leefweek, met daarin ook welke dagen, naar welke school uw
kind gaat en eventuele hobby’s of momenten waarop uw kind niet bij ons zal zijn. Indien er vragen of
problemen zijn, bel of mail gerust!
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