Hallo geweldige

!

Eindelijk terug Chiro! Voor sommigen is dit misschien de eerste Chiromaand, vandaar wat
extra uitleg.
Jullie zijn welkom op zondag van 14u tot 17u, vanaf 13u45 gaat de poort open. In het
programmaboekje (hetgeen je nu aan het lezen bent :D) vind je steeds welke zondagen van
de maand het Chiro is en wat we gaan doen. Op onze site vind je ook het
evenementenblaadje, daarin vind je meer algemene info voor de komende 2 maanden.
Bijvoorbeeld de uitleg over een aankomende uitstap of een evenement dat we organiseren.
Neem ook elke week een vieruurtje mee; een gezond stukje fruit, een lekkere koek en
eventueel een drankje, van ons krijg je kraantjeswater à volonté!
We hebben een uniform, dat kan je bestellen via de site. De eerste weken mag je zeker nog
in andere kleren komen, let wel op dat ze vuil mogen worden. Geef, afhankelijk van het
weer, ook een jas mee; we zullen niet altijd binnen spelen bij koud weer!

6 september: De 1ste Chirozondag! Jullie komen vandaag te weten wie jullie leiding voor dit
jaar zal zijn. We spelen daarna ook nog wat kennismakingsspelletjes om, je raadt het al,
elkaar wat beter te leren kennen. Vandaag starten we uitzonderlijk op de Moervelden
(Bistweg 11). Je mag je Sloeber om 17u wel terug aan de lokalen komen afhalen.
13 september: Vandaag gaan we op wereldreis: we verkennen de spelletjes die ze op de
andere continenten van onze aardbol spelen. Maar, heel erg belangrijk: zijn we wel op tijd
voor het vliegtuig? Je mag je deze week verkleden als iemand uit het buitenland: Française,
Arabier, Chinees, Eskimo of ..., kies maar!
20 september: Deze zondag is het Familiezondag. Dit wil zeggen dat het geen Chiro is deze
week, maak er een gezellige dag van met je familie!
27 september: KNALdag! Jullie worden van 13u tot 17u aan de Moervelden (Bistweg 11,
Broechem) verwacht. Je mag je kroost daar afzetten en ophalen. We KNALLEN het nieuwe
Chirojaar in met activiteiten die net dat tikkeltje groter en leuker zijn! Deze zondag voorzien
wij een 4-uurtje.
Dikke kussen van jullie (nog eventjes geheime) leiding

