Beste ouders, leden, familieleden en anderen,
welkom bij het derde pxke van ons Chirojaar!

Aangezien de winter deze maand aanbreekt en de feestdagen voor de deur staan, zijn er deze maand
een aantal speciale activiteiten gepland. Zo gaan we de 15de december schaatsen in het winterdorp
van Brasschaat (meer info volgt nog per mail) en houden veel afdelingen ook hun eigen kerstfeestje!

Verder kan je tot en met 11 december nog biermanden of theemanden bestellen om het buitenlands
kamp van de Aspi’s te sponseren! Meer informatie hierover vind je in de bijlage.

Zij die dit nog niet gedaan hebben willen wij ook graag herinneren de betaling van het lidgeld zo snel
mogelijk in orde te brengen (storten op BE40 9797 8946 9463, met vermelding van naam en afdeling)
Op deze manier kunnen wij uw kind tijdig verzekeren en ook onze administratie voor het nieuwe jaar
in orde brengen. Alvast bedankt!

De leiding van Chiro Bethanie wenst jullie alvast prettige
feestdagen en een fijne vakantie toe!

Vacature: VB en nog veel meer
Wat zoeken we?
Kort gesteld zoeken we een Volwassen Begeleidster voor onze leidingsploeg. Meer
uitgebreid betekent dit dat we op zoek zijn naar iemand die zich wil inzetten voor de Chiro
om de leidingsploeg met raad en daad bij te staan. Hiervoor zoeken we iemand die aan één
of meerdere van volgende criteria voldoet:
•
•
•

U bent een ouder van een ribbel, mazzel, rakwi of tito, maar zeker niet van leiding;
U heeft ervaring met een jeugdbeweging;
U bent enthousiast om deze taak op zich te nemen samen met Jan Ardies, onze huidige
VB;
• U ziet zichzelf als een initiatiefnemer;
• U bent bereid een team te vormen met de andere VB en de groepsleiding.
Wat wordt er dan van u verwacht?
Uw takenpakket kan bestaan uit volgende taken:
•

Aanwezig zijn en uw mening geven op de leidingskring (LK), dit is een vergadering die
om de twee weken plaatsvindt;
• Ondersteuning bieden bij problemen binnen de leidingsploeg;
• Mee op kamp gaan (in de mate van het mogelijke);
• Samen met de groepsleiding de leidingsploeg jaarlijks evalueren;
• Enkele extra vergaderingen per jaar met de groepsleiding;
• Alles wat u mee wil doen in onze ploeg.
Wat bieden wij?
• Onze eeuwige dankbaarheid;
• De mogelijkheid om Chiro Bethanie mee te sturen;
• Een manier om mee te draaien in een toffe groep jongeren;
• Geweldige Chiromomenten zoals u ze nog nooit hebt meegemaakt;
• De kans om volgend jaar met uw gezin mee op Krinkel (nationaal chirokamp) te kunnen .
Als u na al deze puntjes nog steeds of alleen maar meer zin hebt om VB te worden aarzel dan
niet om te mailen naar leiding@chirobethanie.be En wie weet wordt u wel onze nieuwe VB.
Mocht het VB-schap u toch niet zo liggen of heeft u niet zo veel tijd dan zijn er nog andere
manieren om de Chiro te helpen. Zo kan u bijvoorbeeld lid worden van vzw Sint-Aubertus die
onze lokalen verhuurt en in orde houdt. Of u kan zich aanmelden als kookouder voor op kamp/
tijdens weekends/ op evenementen. En als u helemaal geen tijd heeft kan u zich misschien
wel vrijmaken om 2 zaterdagen per jaar mee onze gebouwen op te knappen tijdens onze
werkdagen. In ieder geval er zijn genoeg vacatures om te vullen, er zit sowieso wel iets voor u
bij.
Chiro-groeten van de leidingsploeg en hopelijk tot snel.

Ribbels in december
1 december : Vandaag spelen we verschillende soorten spelletjes
sommige bekende maar ook zeker nieuwe.
Chiro van 14h tot 17h
8 december : Er zijn vandaag speciale mensen op
de chiro. En deze speciale mensen hebben
misschien ook wel iets achter gelaten voor jullie.
Chiro van 14h tot 17h

15 december : Vandaag gaan we met heel de chiro schaatsen
in het park van Brasschaat. Meer info volgt nog.
Chiro van 14h tot 17h

22 december : Het is bijna kerstmis dit betekend dat we al
helemaal in de kerstsfeer zitten. Daarom spelen wij vandaag een
heel leuk kerst spel.
Chiro van 14h tot 17h

Dag allerleukste Rakwi’s
December staat weer voor de deur, en dus ook de winter. Zoals jullie al wel gemerkt hebben
is het al heel koud, doe dus zeker warm genoege kleren aan als je naar de Chiro komt!
We hebben deze maand weer een aantal dingen voor jullie op de planning staan, lees maar
voort als je al een beetje wil weten wat
Zondag 1/12: Vandaag gaan we jullie kennis testen op
een veel toffere manier dan toetsen. Weet jij hoeveel
magen een vogelbekdier? Weet jij waarvoor de c in de
bekende formule E=mc² staat? Kom dan zeker naar de
chiro als je het antwoord wilt weten op al deze vragen.
Neem zeker ook breinvoer mee!

Zondag 8/12: De Sint is terug naar huis vertrokken maar dat wil niet zeggen
dat wij niets gaan doen om zijn verjaardag te vieren. Zijn jullie ook braaf
geweest? Dan kan je van 14h tot 17h best eens komen kijken, misschien krijg
je nog wel iets! Om de dag goed door te komen kan een 4-uurtje ook wel
handig zijn.

Zondag 15/12: Zoals ieder jaar gaan we met de chiro schaatsen in het winterdorp in
Brasschaat. Meer informatie hierover volgt nog!

Zaterdag 21/12: Omdat het bijna kerstmis is, doen we vandaag een
beetje special. Vandaag is het chiro van 19h tot 21h. Jullie hoeven zelf
geen cadeautje mee te nemen, dat doen wij wel!

29/12: Vandaag gaan we het allemaal te druk hebben met feesten met onze familie enzo,
geen tijd voor Chiro dus…

Prettige feestdagen, en een gelukkig Nieuwjaar!
Feestelijke groetjes van jullie leiding!
Gitte, Joris en Robbe

Aspi’s in

Zaterdag 30 november 19u-21u30
Aangezien de examenperiode (bijna) is aangebroken en jullie
waarschijnlijk al volop aan het studeren zijn
, is het vandaag
examenchiro! Om jullie stres even te ontladen gaan we er een lekker
ontspannen avond van maken.

Zaterdag 7 december 19u-23u
Vandaag is het de enige echte Sintfuif! Als je even wilt
wegkomen van de examens is dit HET feestje waar je moet
zijn
. Omdat jullie de oudste zijn mogen jullie een
beetje langer blijven dan de rest, jeej! Maar jammer
genoeg is het de zondag erop weer studeren geblazen en
hangt er dus toch een einduur aan vast
.

Zondag 15 december
Deze zondag gaan we schaatsen in het winterdorp. Trek dus
maar je dikste sokken aan en vergeet geen handschoenen
mee te brengen! Meer informatie volgt nog.

Vrijdag 20 december
Vandaag houden we het jaarlijkse kerstfeestje! Meer
informatie over waar en om hoe laat zal nog volgen.

Groetjes en veel succes met het studeren!!!
Jens & Katrijn

