Wat staat er allemaal te gebeuren?
Zaterdag 8 september:
Chiro voor alle groepen van 14u tot 17u.

Zaterdag 15 september:
Geen Chiro wegens onze jaarlijkse barbecue.
Schrijf je nog snel in en geniet van een heerlijke
barbecue!

Zaterdag 22 september:
Chiro voor alle groepen van 14u tot 17u.
Enkel voor de Speelclubbers is het Chiro van 14u
tot 22u. Zij gaan een supercool spel spelen en
blijven eten op de Chiro. Graag zouden we willen
vragen om even een berichtje te sturen naar
0471383604 als je aanwezig kan zijn, zodat de
leiding alle nodige voorbereidingen kan treffen.

Zaterdag 29 september:
Eindactiviteit:
Sloeber, Speelclub en Rakwi gaan naar zee. Jullie
worden verwacht om 8u15 aan het station in SintTruiden. Vergeet zeker geen lunchpakket en
eventueel een klein beetje zakgeld. Wij komen
terug aan in het station van Sint-truiden om 18u15.
Tito, Keti en Aspi krijgen meer informatie via hun
leiding.

Zaterdag 6 oktober:
Startdag voor alle groepen van 14u tot 17u.

Hoi Chirovriendjes

September

Helaas is de vakantie alweer voorbij en is het nieuwe
schooljaar terug begonnen. Maar niet getreurd, want vanaf
nu kunnen jullie zich weer elke zaterdag uitleven op de chiro
en zo alle stress van de school vergeten!
Voor dat het nieuwe Chirojaar van start gaat, moeten we het
oude nog in schoonheid afsluiten! En hoe kan dat beter dan
met een superleuke, mega coole afscheidsactiviteit. De
Sloeber, Speelclub en Rakwi trekken erop uit naar de zee.
Voor de Tito, Keti en Aspi blijft de eindactiviteit nog even
geheim, maar zij krijgen snel meer info van hun leiding.
Op zaterdag 15 september vindt onze jaarlijkse barbecue
plaats. Dit festijn staat al jaren garant voor lekker eten en een
gezellig samenzijn. Schrijf je dus nog snel in!
Op zaterdag 6 oktober start het nieuwe Chirojaar. Op deze
startdag komen jullie te weten wat het nieuwe jaarthema is
en wie jullie leiding wordt. Voor de nieuwe Sloebers raden we
aan om een weekje later te komen, omdat de eerste chiro
altijd vrij druk is en dus een beetje kan afschrikken.
Houd ook zeker een gaatje vrij in je agenda op zaterdag 20
oktober want dan vindt onze fantastische Chirofuif ‘Fiesta de
la Noche’ plaats in het Panishof te Borgloon!
And don’t forget:
WE ALL ♥ CHIRO HOEPERTINGEN

Bedankt voor het fantastische Chirokamp!

Ben je er eens een keertje niet? Geen nood!
Het Chirokrantje kan je steeds raadplegen op
onze Chirosite:
www.chirohoepertingen.be of via Facebook
Startdag:
Mogen we vragen dat alle ouders even op de
Chiro langskomen, op die manier kunnen wij
de contactgegevens opnieuw updaten en
het inschrijvingsgeld in orde brengen. Het
inschrijvingsgeld bedraagt €50 voor een
volledig Chirojaar (incl. vieruurtjes, activiteiten
en verzekering). De nieuwe leden mogen
steeds enkele weken proberen vooraleer ze
betalen.

