Wat staat er allemaal te gebeuren?
Zaterdag 9 december
De Sint komt op bezoek. Hij brengt een bezoekje aan
Sloebers, Speelclub en Rakwi van 14u tot 17u.
Voor Tito, Keti en Aspi komt hij langs van 19u tot 22u.

Zaterdag 16 december:
Chiro voor Sloeber, Speelclub en Rakwi van 14u tot 17u.
Tito, Keti en Aspi hebben Chiro van 19u tot 22u.

Zaterdag 23 december:
Kerstfeestje voor Sloebers, Speelclub en Rakwi van 16u tot
19u. Alle leden brengen een cadeautje mee van ongeveer €10
dat geschikt is voor jongens en meisjes.
Tito, Keti en Aspi houden hun kerstfeestje van 19u tot 22u.
De cadeautjesregeling wordt nog door hun leiding
meegedeeld.

Zaterdag 30 december:
Geen Chiro wegens papierslag.

Aan de ouders:
Chiro is ravotten, je uitleven en natuurlijk ook een beetje vuil worden.
We willen daarom vragen om niet je beste kleren aan te trekken om
naar de Chiro te komen. Doe ook zeker warme kleren aan want de
koude wintermaanden komen er weer aan!
Ben je er eens een keertje niet? Geen nood!
Het Chirokrantje kan je steeds raadplegen via:
www.chirohoepertingen.be
https://www.facebook.com/Chiro-Hoepertingen-364350227092339/

December
Dag allerliefste Chirovriendjes,
Na 2 goedgevulde Chiromaanden is december alweer aangebroken.
Een maand vol gezelligheid, lekker eten en natuurlijk ook cadeautjes!
Ook op de Chiro mogen die niet ontbreken. Daarom komt Sinterklaas
en zijn pieten ons op zaterdag 9 december een bezoekje brengen en
krijgen alle brave kindjes ook wat lekkers!
Helaas zijn die vervelende examens ook weer in aantocht. Hierdoor
zal het voor de oudste groepen ’s avonds Chiro zijn. Zo kunnen jullie
de hele zaterdagnamiddag goed leren en ’s avonds alle energie en
frustraties kwijt op de Chiro! Gelukkig volgt hierna een welverdiende
vakantie! ☺
Een kerstvakantie zou geen kerstvakantie zijn zonder leuke
kerstfeestjes. Natuurlijk helpen wij op de Chiro graag mee om jullie
kerstvakantie te laten slagen. Daarom is het op 23 december tijd voor
ons eigen Chirokerstfeestje.
Op zaterdag 30 december is het weer papierslag. Zet dus allemaal je
oud papier en karton buiten (ten laatste om 8u ’s morgens) zodat wij
dit kunnen komen ophalen!

And don’t forget:
WE ALL ♥ CHIRO HOEPERTINGEN

Het leven zoals het is, Chiro Hoepertingen:
Je kan op 9 december een supergeweldige mooie
tekening afgeven aan de Sint en wie weet win je wel een
prijs voor de mooiste tekening!

Voor de studenten onder ons nog een extra steun
van de leiding ploeg!

