Hey liefste speelclubjes!
Hier een briefje voor de laatste Chiromaanden van dit jaar…
Wij hebben weer een tof programma voor jullie klaar staan!

7 april:

Vandaag spelen we het spelletje “alfabetraket”. Om te weten wat
we hiermee bedoelen, zullen jullie zeker naar de Chiro moeten
komen!

14 april:

Fietsdag! Zie dat je dus allemaal met de fiets naar de Chiro komt,
want we zullen heel de dag spelletjes spelen met de fiets!

21 april:

Vandaag zullen jullie het waarschijnlijk te druk hebben met paaseitjes
rapen, daarom is het géén Chiro. Vrolijk Pasen!

28 april:

We brengen vandaag een bezoekje aan de Kalmthoutse Heide,
samen met de Pinkels. Wij hopen alvast op mooi weer! Wie wil mag
zeker een emmer, schup… meenemen om zandkastelen te bouwen.
Wij rekenen op enkele bereidwillige ouders om ons te brengen en te
komen halen.

5 mei:

Om te laten zien dat wij de beste Speelclubs van het land zijn, gaan
we vandaag een battle houden tegen de Speelclubs van Myin. Zie
dus maar dat jullie zéker in form zijn!

12 mei:

Omdat we dit weekend op Speelclubweekend zijn geweest, is het
zondag géén Chiro. We vertrekken vrijdagavond 10/05 en zullen
zondag 12/05 rond de middag terug naar huis keren. Binnenkort
krijgen jullie een extra brief waar alle informatie op zal staan!

19 mei:

Vandaag maken we een uitstapje naar De Bosrust. Samen met de
Pinkels zullen we daar een hele namiddag gaan ravotten! Gelieve
allemaal €5 mee te brengen. Zie dat je zéker je uniform aanhebt!
Daarnaast vragen wij ook enkele bereidwillige ouders om ons heen
en/of terug te brengen. Alvast heel erg bedankt!

26 mei:

De laatste Chirozondag is aangebroken… Trek voor deze dag zeker je
laarsjes aan, want we gaan op bekentocht! Samen gaan we de
Achtebroekse beken onveilig maken!

Zo, dat was het al weer. Wat zijn de maanden gevlogen! Maar niet getreurd, want
in de zomervakantie gaan we met z’n allen weer 10 dagen op kamp! JIPPIE!
De inschrijvingsavond voor het kamp zal plaatsvinden op woensdag 26 juli. Het
kamp zelf gaat zoals elk jaar door van 11 juli tot en met 21 juli, hou deze dagen
dus zeker vrij! Hierover krijgen jullie via een algemene brief zeker nog wat meer
uitleg.
Véél Chirogroetjes van jullie leiding
Lucas, Michel, Wout en Sien

