
 

 

NIEUWSBRIEF JUNI/JULI 2022 
 

 

Beste ouders en leden 

Alweer de laatste nieuwsbrief voor dit chirojaar… 

 

We gaan nu juni is wat voor de leidsters en oude groepen wil zeggen dat de examens er zijn.  Daarom zal er 

examenwerking zijn en af en toe eens wat andere gezichten als leiding. Om alles goed te volgen, is hier een 

overzicht: 

- 4/ 11 / 18 juni: Examenwerking 4 oudste groepen van 19u tot 21u  

 

- 5 / 12 / 19 juni: Chiro voor de jongste 5 groepen 

 

- 25 juni: Examenwerking Superaspi’s 

  

- 26 juni:  Chiro voor alles groepen t.e.m. Aspi’s 

 

- 3 juli: Chiro voor iedereen tot 17u30  

 

- 10 juli: Kampinschrijvingen van 13u tot 14u 

 

 Chiro voor iedereen tot 17u30 

 

- 28 juli: Koffers inladen van 17u30-18u30 van Speelclub t.e.m. Superaspi’s 

 

 Enkel bedjes voor Pinkels en Superpinkels. 

 

- 17 / 24 / 31 juli: GÉÉN Chiro, want de leidsters hebben dan veel tijd nodig om het kamp voor te bereiden!  

 

Verder wat extra uitleg voor het kamp en de inschrijvingen. We hebben nog één dag kampinschrijvingen (zie 

hierboven). Hiernaast kan je ook je papier met twee gele klevers meebrengen naar de Chiro en bezorgen aan je 

leidsters of in de brievenbus van onze VEEBEE  Ellen steken (Bellekens 9).  De inschrijvingen moeten ten laatste 

zondag 10 juli binnen zijn.  

Alle praktische informatie en de inschrijvingsfiche vinden jullie op onze website bij ‘KAMP’. 

 

 

 

 

 

http://meisjes.chiro-arendonk.be/


 
 

 

 

 

Tot slot één boodschap van algemeen nut:  we merken dat veel leden voortaan zonder Chiro T-shirt op zondag 

aankomen, dat is niet de bedoeling!  

Chiro T-shirts / topjes zijn T-shirts van de Banier, onze eigen T-shirts of een blauw of rood topje (bij erg warm 

weer). Arendonk Zingt & Swingt, een T-shirt van de H&M of dergelijke horen daar niet bij! Probeer hier aan te 

denken voor je als lid naar de Chiro komt of je dochter stuurt.  

 

Veel groetjes! 

De leidsters  

 


