Beste ouders en leden
Een nieuw Chirojaar staat weer op het punt te beginnen! Dat betekent een heel jaar plezier
maken, ravotten, lachen, gieren, brullen en nog zo veel meer. De leidingsploeg is alvast
enthousiast en wij hopen jullie ook.
Het Chirojaar zal starten op zondag 9 september. Deze dag zullen de leden te weten
komen wie hun nieuwe leiding wordt. Voor de Ribbels, Speelclub en Rakwi duurt een
Chirozondag van 14u tot 18u. In de maanden december, januari en februari duurt de
Chiro voor deze groepen van 14u tot 17u. Vanaf de Tito’s duren de zondagen van 14u tot
19u. De drie jongste afdelingen nemen telkens een rugzakje mee met daarin een drankje en
een vieruurtje. Vanaf de Tito’s eten de leden ’s avonds op de Chiro. Hiervoor nemen zij elke
zondag €3 mee. Vanaf de Speelclub is het verplicht om in uniform naar de Chiro te komen,
bij de Ribbels mag maar moet dit niet. Het uniform bestaat uit een T-shirt en short/rok, deze
kun je krijgen in de Banier in Antwerpen.
Inschrijven kan via de link die u kan terugvinden op de website chirojap.be. Het lidgeld
bedraagt €35 en mag gestort worden op het rekeningnummer BE32 7775 9740 5902 met
vermelding van de naam en de afdeling van het lid. Wij vragen dit zo spoedig mogelijk in
orde te brengen zodat wij zaken in verband met de Chiroverzekering van uw kind kunnen
regelen.
In verband met de Enthousiast hebben we dit jaar een nieuwigheid. Vroeger kreeg uw kind
een papieren boekje mee met daarin de activiteiten van alle afdelingen voor de komende
maand en de gegevens van alle leiders en leidsters. Om papier te besparen zal de
Enthousiast voortaan alleen online te raadplegen zijn. Deze zal altijd terug te vinden zijn op
onze site chirojap.be, via het e-mail adres chiro.jap@gmail.com en op onze
Facebookgroep Chiro Jap Borsbeek.
Voor eventuele vragen kan u altijd terecht bij de leiding. Als het echt dringend is, kan u altijd
een mail sturen. Ook kan u terecht bij de hoofdleiding Sam Mentink en Anneleen Kiebooms
of onze volwassen begeleiding Els Boeynaems en Els van Ooyen. Via de Facebookgroep
kan er ook gemakkelijk gecommuniceerd worden.
Graag geven wij u ook nog een kalender met enkele belangrijke data voor het komende jaar.
Wij willen er een topjaar van te maken en hebben er alvast zin in, wij hopen jullie ook!
Tot 9 september!
Groetjes
De leidingsploeg
Amber, Lorre, Lotte, Sam, Anneleen, Arianna, Arno, Connor, Kaat, Martino, Laura, Lise,
Luna, Mitch, Maaike, Moranne, Bassie & Stien

Kalender
9 september
Eerste Chirozondag

15-16 september
Parochiefeesten

6 oktober
Kampfoto’s en Spaghettislag

26-28 oktober
Leidingsweekend (zondag 28 oktober geen Chiro)

10-11 november
Wafelbak

16-18 november
Afdelingsweekend Ribbels-Speelclub-Rakwi

25 november
Christus Koning misviering

8-10 februari
Groepsweekend

23 februari
Tentenfeesten (24 februari geen Chiro)

23 juni
Groepsuitstap

3-13 juli
Kamp

