Maandbrief December:
- Zondag 3 december zal de Sint Chiro Elckerlyc een bezoekje komen brengen, hopelijk is hij tevreden
met al de brave kindjes op onze chiro! Maar hier twijfelen we natuurlijk niet aan.
- Zondag 10 en 17 december is het zoals gewoonlijk opnieuw Chiro.
- Jammer genoeg zullen we jullie moeten missen vanaf zondag 24 december tot en met zondag
- 31 december, dan kunnen jullie namelijk genieten van de kerstvakantie en is het geen Chiro!

Maandbrief Januari:
- Zondag 7 januari is het opnieuw Chiro. Eindelijk een kans om terug in jullie chirokledij te kruipen
die hoogstwaarschijnlijk al twee weken klaarliggen na een leuke kerstvakantie.
- 14 januari is wederom Chiro op ons meisjes heem
- 21 en 28 januari zal de Chiro doorgaan op het jongensheem van Chiro Jong Leven (Rector de
Ramstraat 52b) wegens werken op ons meisjesheem.
P.S.: We raden alle leden bovendien aan om hun warmste en zachtste pantoffels mee te nemen om
binnen in de lokalen aan te doen

Mandbrief Februari:
-De eerste zondag van februari was het zoals jullie weten geen Chiro door de leuke fuif en quiz die
we organiseerden.
- Zondag 11 februari is het weer terug Chiro zoals gewoonlijk op het meisjesheem.
-Het weekend hierna is het ledenweekend op de Chiro van Lint! Vergeet niet dat jullie vrijdag 16
februari om 20u worden verwacht in Lint. De aspiranten hebben gewoon Chiro op zondag.
- De volgende chirozondag, 25 februari, is het weer gewoon Chiro.
De aspiranten hebben dit weekend ledenweekend. Verdere info verkrijg je via de leiding!

Maandbrief Maart
-Zondag 4 maart is het Chiro op het meisjesheem!
-Zondag 11 maart is het spel met de ouders op het jongensheem (Rector de Ramstraat 52b) . Tot dan
mama’s en papa’s!
-De twee volgende zondagen (18 en 25 maart) is het weer gewoon Chiro.
-Vrijdag 30 maart organiseren we samen met Chiro Jong Leven onze jaarlijkse Ge Zijt Zelf een Fuif,
waardoor er zondag 1 april jammer genoeg geen Chiro is.

Maandbrief april:
-De paasvakantie is aangebroken en dit betekent 2 rustige zondagen voor onze leden! Hierdoor is
het zondag 2 april geen Chiro, volgende zondag 8 april is het ook geen Chiro omwille van het
planningsweekend omtrent het kamp van de leiding.
-De zondag hierop (15 april) is het Pasen op de Chiro, we verwachten jullie dus terug om 13u30 op
het meisjesheem.
-22 en 29 april is het zoals gewoonlijk opnieuw Chiro. Tot dan

Maandbrief Mei:
-Zondag 7 mei is het geen chiro omwille van onze vlaaienverkoop die we zaterdag hielden samen met
de jongens van chiro Jong Leven.
-De zondagen daarop (13 en 20) mei zal het opnieuw chiro zijn en kunnen jullie je terug uitleven!
-Zondag 27 mei mogen de kleuters die dit jaar 6 zijn of worden eens komen mee proberen en is het
voor de rest van de leden weer gewoon chiro.
-20 en 27 mei is ook een kans voor de ouders om de leden in te schrijven voor ons chirokamp in juli.
Dit kan na de chiro (dus na 5 uur) wanneer je je dochter komt ophalen.

