Hey Rakwi’s en Rakwi-ouders

Zoals al eerder op de site stond, gaan we van 26
tot 28 april op Rakwiweekend!!! In deze brief
geven wij jullie nog wat meer info over het weekend.
Het eerste wat jullie natuurlijk willen weten is dat het
thema van ons weekend Youtube is! Neem dus
allemaal een outfit mee om je als je favoriete Youtuber,
Youtubefilmpje … te verkleden.

We verwachten jullie vrijdag (26/04) om 19u aan de lokalen, en het weekend zit erop zondag om
12u. Voor het vervoer zoeken we nog enkele ouders die het zien zitten om ons weg te doen & te
komen halen op de jongenschiro van Horendonk. We dachten om dit vrijdag onderling met jullie te
regelen.
Voor dit weekend vragen wij voor elke rakwi die meegaat €25. Wij voorzien het eten, drinken … en
natuurlijk een weekend vol chiroplezier! Gelieve dit bedrag mee te nemen als we vertrekken. Neem
van elk lid ook zeker zijn of haar identiteitskaart mee.

Hier ook nog een lijstje van zaken die je zeker niet mag vergeten:
-

Slaapgerief (Luchtmatras, slaapzak, kussen, knuffel, …)
Pyjama
Eetgerief (Bord, beker, bestek, keukenhanddoek, …)
Speelkleren
Ondergoed en sokken
Chiro- uniform
Tandenborstel, tandpasta, haarborstel, handdoekje,…
Pyjama
Eventueel zonnecrème en petje als het nog eens goed weer wordt
Bij slecht weer zijn een regenjas en laarzen niet overbodig

Zijn er zaken waar we extra rekening mee moeten houden, zoals medicatie, allergieën… Laat het ons
zeker weten! Moest je nog met vragen zitten, aarzel dan niet om iets te vragen (contactgegevens van
de leiding staat op de Chirosite).

Wij zouden ook nog graag een idee hebben met hoeveel leden we zullen zijn. Daarom vragen we, als
het nog mogelijk is, om even te sturen naar arnehoppenbrouwers@live.be als je (zoon of dochter)
meegaat en ook een link naar je favoriet Youtubefilmpje door te sturen zodat wij hiermee een spel
kunnen spelen 😉.
Wij hebben er al zin in, tot vrijdag!
Lowie, Simon & Arne

