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Beste ouders,

1. Groepsuitstap ‘Het Zilvermeer’
Op paasmaandag 21 april is onze groepsuitstap gepland. Dit jaar gaan we ons een dagje
uitleven in “Het Zilvermeer”.
Om praktische redenen vragen wij u om de bijgevoegde invulstrook ten laatste 9 februari
2014 aan de leiding te bezorgen. De prijs van de groepsuitstap zal € 15,00 bedragen, dit
betaal je bij de inschrijving of via overschrijving (BE03 7333 5509 3384) met vermelding van
naam en afdeling.
Het vertrek- en aankomstuur en nog meer praktische informatie zal u terugvinden in onze
volgende nieuwsbrief!

2. Leidingsweekend
Het leidingsweekend gaat dit jaar door op 7, 8 en 9 maart 2014. Hierdoor is het op zondag 9
maart geen chiro.

3. Eetdag
Op zondag 27 april 2014 organiseren we weer een eetdag voor alle inwoners van Zoerle en
omgeving. Deze zal doorgaan in het Ontmoetingscentrum van Zoerle, van 11.30 tot 13.30
uur en van 15.30 tot 19.00 uur. Naast al het overheerlijke eten en de unieke chirosfeer, zal
er voor de allerkleinsten een speelhoek zijn!

4. Sporthal
Op zondag 9 februari 2014 gaan we voor een tweede maal naar Sporthal “De Beeltjens”
te Westerlo. Deze keer zullen ook de oudste groepen meegaan. De Sloepi’s en de Speelclub
zullen met de auto naar de sporthal rijden. Daarom vragen we aan de ouders om ons weg te
brengen. Als u kan rijden, laat dit dan (liefst op voorhand) weten aan de afdelingsleiding van de
Sloepi’s of Speelclub. Vanaf Rakwi’s wordt er met de fiets naar de sporthal gereden. We
vertrekken samen in groep aan het heem en we komen samen terug naar Zoerle!
Het is tevens verplicht om in deze sporthal sportschoenen met witte zolen te dragen.
Gelieve deze dan ook met uw zoon en/of dochter mee te geven.

5. Truien
Heel wat kinderen komen sinds kort met een prachtige trui naar de chiro. Om verwarring te
vermijden zouden we willen vragen om alle truien te kenmerken. Dit door middel van een naam
aan de binnenkant te bevestigen.

Inez

Nieuwsbrief
12 januari 2014

6. Bivak 2014
Dit jaar gaan we op bivak in Balen van Vrijdag 1 tot en met zaterdag 9 augustus. De
Sloepi’s gaan van maandag 5 tot en met vrijdag 9 augustus. De deelnameprijs bedraagt €90,00
per lid. Voor de sloepi’s wordt dit € 65,00 per lid. Vanaf het derde kind krijgt men een korting
van € 12,00 op het totale bedrag.
Enkel bij een geldige reden (bv. medische) wordt het geld terugbetaald indien uw zoon en/of
dochter uiteindelijk niet kan meegaan.
Wil je kind er echt bijhoren op kamp, komt hij/zij best zo vaak mogelijk naar de chiro!
Meer info over het bivak volgt later.
Voor eventuele vragen kan u steeds terecht bij de groepsleiding:
Lievens Marie

0476/85 84 84

Beenens Jolien

0473/77 58 20

Engelen Inez

0497/63 43 95

De Vet Hilde

0495/21 43 29

7. Enkele belangrijke data
Zondag 9 februari 2014
Vrijdag 14 februari 2014
Zondag 9 maart 2014
Zaterdag 5 april 2014
Maandag 21 april 2014
Zondag 27 april 2014
Vrijdag 16 mei 2014
Vrijdag 30 mei 2014

Sporthal
Dropping Oud-leiding (a/d chirolokalen om 19 uur)
Geen chiro wegens leidingsweekend
Avondje anders en volksdans Oud-leiding in het OC
Groepsuitstap
Eetdag in het OC
Chirofuif
Quiz Oud-leiding in het OC

De chiro is blij met uw belangstelling en medewerking.

Chirogroetjes,
DE LEIDING

