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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 20 november tot en met zondag 5 februari slechts tot
16u30 i.p.v. tot 17u. 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 zondag 1 januari geen chiro zijn. Zondag 8 januari 2017 zijn
we er weer klaar voor!
3. Sporthal
Ook dit werkjaar gaan we naar Sporthal “De Beeltjens” te Westerlo. We zullen gaan op
zondag 15 januari 2017. 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. Vanaf de Rakwi’s zullen we met
de fiets naar de sporthal rijden. De chironamiddag zal zoals gewoonlijk beginnen om 13u30
(gelieve stipt te zijn!) en zoals anders tijdens de wintermaanden eindigen om 16u30.
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 komen de leiders en leidsters van je (oudste) kind op huisbezoek. De
leiding zal ook de gegevens van elk lid controleren om na te kijken of alles nog klopt.
We vragen om het lidgeld te betalen via overschrijving op ons rekeningnummer BE03 7333
5509 3384, met vermelding van de naam en afdeling van je kind. Het lidgeld bedraagt € 35,per kind voor een heel jaar. Graag betalen voor 1 december.
5. Belangrijke data
Vrijdag 25 november 2016
Zondag 25 december 2016
Zondag 1 januari 2017
Zondag 15 januari 2017
Vrijdag 17 februari 2017
Zaterdag 4 maart 2017
Zondag 5 maart 2017
Zondag 19 maart 2017
Vrijdag 8 april 2017
Zondag 18 juni 2017
1 t.e.m. 9 augustus 2017
19 en 20 augustus 2017

Mega Aspi Café 2.0 (in het OC)
GEEN chiro
GEEN chiro
Sporthal (alle afdelingen)
Dropping door de oud-leiding (aan het chiroheem)
Bonte Avond (in het OC)
Bonte Avond (in het OC)
GEEN chiro wegens leidingsweekend
Kinderfuif en Chirofuif Beer Factor IV (in het OC)
Zoelse Feesten
Bivak Neerpelt
Chiroterras door de oud-leiding (aan het chiroheem)

De chiro is blij met uw belangstelling en medewerking.
Chirogroetjes, Leiding en VB’s

