Peeïkske 2

Beste ouders, leden, familieleden en andere!
Welkom bij het tweede peeïkske van ons chirojaar! Zoals reeds vermeld zal het peeïkske er dit jaar
wat anders en beknopter uitzien dan vorig jaar. We gaan hier enkel de afdelingsprogramma’s
inzetten, en de verdere algemene informatie bezorgen we via een aparte e -mail, de website en onze
Facebookpagina. Dat betekent dat informatie over evenementen (Fakkeltocht, Burgerecht...) daar te
vinden zal zijn, alsook info over het lidgeld (bij “word lid” op de site), de ziekenkaspapieren,...
We willen meteen van de gelegenheid gebruik maken om u te vragen het lidgeld (€35) zo snel
mogelijk in orde te brengen (storten op BE40 9797 8946 9463, met vermelding van naam en afdeling)
zodat wij uw kind tijdig kunnen verzekeren en ook onze administratie voor het nieuwe jaar in orde
kunnen brengen. Alvast bedankt!
Het peeïkske zelf zal ook telkens via de bovengenoemde kanalen verspreid worden. We roepen jullie
dus op om de nodige informatie telkens op die mogelijke plaatsen te zoeken (en te vinden). U mag
natuurlijk steeds vragen stellen aan de afdelingsleiding, de groepsleiding en de VB’s. De
contactgegevens vindt u achteraan in het peeïkske en op de website. Wij staan ook elke zondag voor
en na de chiro met z’n allen aan de poort en beantwoorden met plezier alle bijkomende vragen.
Tot slot gebruiken wij ook een Google Calendar waarop we onze afdelingsactivi teiten en
evenementen invullen. U vindt die kalender hier: https://chirobethanie.be/kalender/. Als u zelf al
gebruik maakt van de Google Calendar, kunt u die van de chiro ook eenvoudig toevoegen via
bovenstaande link.

Wij hebben alvast ongelooflijk veel zin in het nieuwe Chirojaar, hopelijk jullie ook!
Groetjes,
De leiding
Facebookpagina: https://www.facebook.com/chirobethanie/
Website: https://chirobethanie.be/

De ribbels in November
Zondag 4 november van 14u – 17u
Er was eens een chiro die vlakbij Sprookjesland
lag. Op een dag besloten de ribbels om naar
sprookjesland te gaan. Om niet te hard op te
vallen, verkleden jullie je best als je favoriete
sprookjesfiguur. Vergeet geen vieruurtje en
doe best iets aan dat tegen een stootje kan en
vuil mag worden!

Zondag 11 november van 14u – 17u
Vandaag is het Aspizondag! Dat betekent dat
de oudste afdeling een dagje jullie leiding mag
spelen. Dus als je benieuwd bent naar wat ze
voor jullie gepland hebben moet je zeker
komen en vergeet geen vieruurtje!

Zondag 18november
De leiding is op teambuildingsweekend dus
is het jammer genoeg geen chiro, helaas!

Zondag 25 november van 10u – 17u
Vandaag vieren we christus koning met de
hele chiro! Als je benieuwd bent wat Christus
koning is, kom dan zeker naar de chiro. Je
hoeft geen middageten en vieruurtje mee te
nemen

