Chiro Keten Lint
nodigt jullie uit voor haar activiteiten in september:

Zaterdag 9 september: overgang + barbecue
Op deze spannende dag komen de leden te weten wie hun nieuwe leiding wordt. Wie heel nieuwsgierig is
kan deze dag dus ECHT NIET MISSEN!
Om 14u worden alle leden verwacht in chiro-uniform. Be there or be square.
Maar ook de ouders zijn welkom om een kijkje te komen nemen, er worden drankjes aangeboden aan
democratische prijzen vanaf 16u! We zouden jullie talrijke aanwezigheid fantastisch vinden.
Rond 18u wordt de BBQ aangestoken en kunnen we met z’n allen genieten van het heerlijke samenzijn.
Hierop zijn ouders, maar ook oma’s, opa’s, nonkels, tante’s, vriendjes en vriendinnetjes, … uitgenodigd,
kortom: iedereen is welkom!
Inschrijven doe je via volgende link: https://goo.gl/forms/Klzq1K0U2hiEe6t23
Let op: de betaling gebeurt aan de kassa!

Zondag 17 september: suikeren zondag
Vandaag is het geen chiro, maar je kan ons wel terugvinden in het park van Lint op dit leuke evenement.
See you there!

Zondag 24 september: vriendjesdag
Vandaag is het chiro van 14u tot 17u. Het is open-chiro dag, dus iedereen die chiro graag eens wil proberen
is welkom om mee te komen spelen. Trommel al je vriendjes en vriendinnetjes op, dan maken we er
samen een geweldige namiddag van.

Zondag 1 oktober: geen chiro
Zoals de traditie zegt is het op de eerste zondag van de maand geen chiro. Een vrije zondag om te doen
wat je wil: knutselen, bij familie langsgaan, koken, wat je maar wil. Vanaf volgende week vliegen we erin
met een spetterend programma.

Zondag 8 oktober: INSCHRIJVINGEN
Na deze eerste chirozondag om 17u zijn het inschrijvingen, in het onderstaande documentje vul je alle
gegevens van je zoon/dochter in, maar de betaling gebeurt bij de inschrijvingen!
https://goo.gl/forms/UyDvq5v7RBeetiPG2
Er worden geen huisbezoeken meer gehouden, dus dit is het uitgelezen moment de leiding een beetje te
leren kennen! Wie niet aanwezig is, heeft ook geen voorrang meer op nieuwe leden… Inschrijvingsgeld: 30
euro cash mee te brengen!
Wij kijken alvast uit naar het nieuwe jaar en zien jullie graag zo snel
mogelijk!
Als je ’t ons vraag: CHIRO!

