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Beste ouders,

1. Groepsuitstap “Lilse Bergen”
We zijn blij om meer dan 60 inschrijvingen te mogen tellen. Om alles vlot te laten verlopen,
hopen we allereerst op een goede start, dit wil zeggen dat iedereen (die ingeschreven is)
om 7.45 uur aan het chiroheem verwacht wordt. We zullen omstreeks 17.00 uur weer in
Zoerle aankomen na een leuke dag beleefd te hebben in De Lilse Bergen.
Wat
-

jullie niet mogen vergeten:
Eten & drinken voor een volledige dag
Regenjas
Uniform is verplicht vanaf rakwi’s

2. Eetdag
Op zondag 29 april 2012 organiseren we voor de derde keer 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 kleinsten een speelhoek zijn!
Inschrijven kan tot 23 april, door een inschrijvingsformulier af te geven bij iemand van de
leiding, Boekhandel Christel of Bakkerij ’t Carreeke. Ook via de website of via email
(info@chirodeketen.be) is inschrijven mogelijk!
Inschrijven is niet verplicht maar wel aan te raden!
3. Inschrijvingsdagen bivak 2012
Na het succes van de vorige jaren zullen we opnieuw 3 inschrijvingsdagen organiseren,
telkens op een zondagnamiddag van 17.00 tot 17.30 uur. Enkel op deze namiddagen kan u
uw kinderen inschrijven voor het bivak! De inschrijvingsdagen zullen doorgaan op zondag 27
mei, 3 juni en 24 juni.
4. Enkele belangrijke data
Zondag 8 april 2012
Maandag 9 april 2012
Zaterdag 28 april 2012
Zondag 29 april 2012
Zondag 20 mei 2012
Vrijdag 25 mei 2012
Zondag 10 juni 2012
2 tot 10 augustus 2012
Zondag 19 augustus 2012

Geen chiro wegens Pasen
Groepsuitstap "De Lilse bergen"
Avondje anders en volksdans Oud-leiding in het OC
Eetdag in het OC
Kwarekkendag
Quiz van de oud-leiding in het OC
Geen chiro wegens Zoelse feesten en kermis
Bivak Koersel-Stal
Vlaamse kermis

De chiro is blij met uw belangstelling en medewerking.
Voor eerdere nieuwsbrieven kunnen jullie nu ook op onze chirowebsite terecht.
Chirogroetjes,
DE LEIDING
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