
Hey jij daar!  

 

Nog twee keer slapen en het is weer tijd voor de maand 

september... Dit wil niet alleen zeggen dat we dan weer naar 

school moeten maar ook dat de chiro weer van start kan gaan!!  

Joepie!  De leiding is al volop bezig met zich klaar te maken, dus 

zet je in de startblokken en maak je klaar voor weer een 

fantastisch chirojaar! 

 

Eerst en vooral, heten we jullie van harte welkom op de dorpsdag 

van Brasschaat op 7 september in het jeugddorp (aan de kerk).  Je kan bij ons op een 

technologische manier komen vissen én je boeken komen kaften.  Dat wil dus zeggen dat je maar 

best eventjes wacht met die mooie taal- en wiskundeboeken of die boeken van de muziekschool 

te kaften.  Wij hebben écht chiro-kaft-papier voor zo’n 600 boeken, dus hou jullie niet in!  Verder 

kan je ook iets komen drinken aan de chiro-toog. 

 

Op 14 september sluiten we het vorige werkjaar af en verwelkomen we het nieuwe jaar met een 

fantastisch spel.  Wat we gaan doen en hoe dat juist in zijn werk gaat, zullen jullie dan kunnen 

ontdekken.  ’t Is vandaag chiro van 14 – 17u en vergeet (zoals altijd) je vieruurtje niet! 

 

Op 21 september houden we onze jaarlijkse traditionele overgang van 14 – 17u. Dit wil zeggen dat 

de leden die naar een andere afdeling gaan (maar ook de anderen) kleren meebrengen die vuil 

mogen worden.  Ook douchegerief en propere kledij (en schoenen!)  mag je meebrengen als je 

naar een andere afdeling gaat. Iedereen neemt natuurlijk ook weer een vieruurtje mee.  

 

Wie zit er dit jaar in welke afdeling? 

Ribbels: geboortejaar 2007 - 2008 

Mazzels: geboortejaar 2005 - 2006 

Rakwi’s: geboortejaar 2003 - 2004 

Tito’s:  geboortejaar 2001 - 2002 

Keti’s:  geboortejaar 1999 - 2000 

Aspi’s:  geboortejaar 1998 

 

Nadat we ons een hele namiddag goed geamuseerd hebben, willen we natuurlijk weten wie onze 

leiding zal zijn dit jaar.  Om 16.30u beginnen we aan de leidingsbekendmaking.  Mama’s en papa’s, 

als jullie er graag bij zijn: wees welkom!! 

 

Vanaf 28 september gaan we weer gewoon van start met de chiro en verwachten we jullie weer 

van 14 – 17u met een lekker vieruurtje. 

 

Voilà, hierbij weten jullie wat er volgende maand allemaal staat te gebeuren!  Voor oktober zal het 

pxke (ons maandprogramma) er weer zijn! 

 

Geniet nog van die laatste dag vakantie en tot op de dorpsdag!  Wij kijken er naar uit om jullie 

boeken én snoetjes weer te zien!  
 

Groetjes,  

De (nieuwe) leidingsploeg 


