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Beste ouders,

1. Winteruur en winteruniform
Traditioneel voorzien we tijdens de wintermaanden een winteruur voor Sloepi’s, Speelclub en
Rakwi’s. In deze periode is het vroeger donker, daarom duurt de chironamiddag voor deze drie
afdelingen vanaf zondag 13 november 2011 tot en met zondag 29 januari 2012 slechts tot
16h30 i.p.v. tot 17h00. Tijdens deze maanden kan er een winteruniform gedragen worden. Dit
wil enkel zeggen dat er een lange broek mag gedragen worden i.p.v. de chirobroek of - rok. De
rest van het uniform blijft.
2. Chiro in de Kerstvakantie
Om onze leiders en leidsters ook een beetje tijd en rust te geven tijdens de feestdagen zal het
op zondag 25 december en 1 januari geen Chiro zijn. Zondag 8 januari 2012 zijn we er
weer klaar voor!
3. Sporthal
Ook dit werkjaar gaan we tweemaal naar Sporthal “De Beeltjens” te Westerlo. De eerste
keer zullen we gaan op zondag 6 november 2011. Op deze datum zullen alleen de jongste
groepen (t.e.m. Rakwi’s) naar de sporthal gaan. 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 weten aan de afdelingsleiding van de Sloepi’s of de Speelclub. De Rakwi’s
zullen met de fiets naar de sporthal rijden. De chironamiddag zal zoals gewoonlijk beginnen om
13h30 (gelieve stipt te zijn!) en zoals eindigt de chiro om 17h00.
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.

4. Lidgeld
De komende weken zullen de leiders en leidsters langskomen voor het lidgeld. Dit bedraagt
€30 per kind voor een heel jaar.
5. Enkele belangrijke data
Zondag 30 oktober 2011
Zondag 6 november 2011
Zaterdag 19 november 2011
Zondag 25 december 2011
Zondag 1 januari 2012
Vrijdag 3 februari 2012
Zaterdag 28 april 2012
Zondag 29 april 2011

Geen chiro wegens een gezamenlijke activiteit van de leiding
Sporthal "De Beeltjens" (enkel SL, SP en RA)
Ontbijtpakketten
Geen chiro
Geen chiro
Dropping Oud-leiding (a/d chirolokalen om 19 uur)
Avondje anders en volksdans Oud-leiding in het OC
Eetdag in het OC

De chiro is blij met uw belangstelling en medewerking.
Chirogroetjes,
DE LEIDING

