Juni, juli en augustus

Dag Chirov riendjes,
Het biv ak komt nu écht super dichtbij! Wel nog ev en door die
toetsen worstelen en de grote v akantie is alweer daar!
Jammer genoeg heeft ook de leiding last v an examens, dus zal er v oor
de komende weken een aangepaste regeling zijn. De Sloebers,
Speelclub en Rakwi krijgen eens andere leiders en leidsters. V oor
de Tito, Keti en Aspi zal het regelmatig ’s av onds Chiro zijn, zodat ze
zich tijdens de dag v olledig kunnen focussen op hun studies!
Binnenkort mogen jullie ook een bezoekje v an jullie leiding
v erwachten, zij hebben het kampboekje mee en v ertellen jullie
(v oor zij die het nog niet weten) waar we op kamp gaan! Voor
v ragen of opmerkingen kunnen jullie steeds terecht bij jullie
leiding.
Alv ast héél v eel succes met jullie toetsen!
And don’t forget:
WE ALL ♥ CHIRO HOEPERTINGEN

Laatste kamptip

Heb jij Chiro Hoepertingen al op snapchat?
Voeg ons snel toe en blijf op de hoogte van al
onze avonturen! #WALCH

Aan de ouders
-

In augustus zal het geen Chiro zijn. We verwachten jullie terug op
zaterdag 2 september van 14u tot 17u voor een nieuwe Chirodag!
In de laatste week van juni en de eerste week van juli zal de leiding
langskomen om het kampboekje af te geven en de leden in te
schrijven voor het kamp (22 juli – 31 juli)!
- Je kan van het inschrijvingsgeld voor ons bivak een deeltje
terugtrekken van de belastingen (tot 12 jaar), vraag aan de
hoofdleiding voor meer info!

Wat staat er allemaal te gebeuren?
Zaterdag 3 juni:
Geen Chiro voor Sloeber, Speelclub, Rakwi en Tito!
Keti organiseerd een heus Tsjoekbaltornooi en de Aspi’s zijn daar natuurlijk
meer dan welkom!
Zaterdag 10 juni:
Chiro voor Sloeber, Speelclub en Rakwi van 14u tot 17u.
Tito, Keti en Aspi hebben Chiro van 19u tot 22u.
Zaterdag 17 juni:
Chiro voor Sloeber, Speelclub en Rakwi van 14u tot 17u.
Tito, Keti en Aspi hebben Chiro van 19u tot 22u.
Zaterdag 24 juni:
Chiro voor Sloeber, Speelclub en Rakwi van 14u tot 17u.
Tito, Keti en Aspi hebben Chiro van 19u tot 22u.
Zaterdag 1 juli:
De laatste Chiro voor het kamp voor iedereen van 14u tot 17u!
Zaterdag 9 juli:
Geen Chiro. De leiding is volop bezig met de voorbereidingen voor het kamp

Zaterdag 16 juli:
Geen Chiro. De leiding is volop bezig met de voorbereidingen voor het kamp


Digitaal!
Ook bij de Chiro denken we aan het milieu. We drukken altijd heel wat krantjes om onze leden
op de hoogte te houden. Maar dat kan met de technologie van vandaag een stuk efficienter
gebeuren! Daarom kan je je met dit invulstrookje inschrijven voor een digitaal krantje. Zo
moeten we minder krantjes drukken, gaat er minder papier verloren en kunnen we in één klap
nog wat kosten drukken!

-----------------------------------------------------------------------------------------------Ik wil graag het krantje digitaal ontvangen!
E-mail (in drukletters):




