
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018

Liefste leden en ouders,

December staat voor de deur, bij deze dus weer een resem aan Chironieuwtjes. 

Het wordt deze dagen vroeg donker en het is heel fris buiten. We zouden willen vragen 
om hier rekening mee te houden. Dat het koud is betekent niet dat wij een hele namiddag 
binnen in het lokaal blijven zitten. Zorg er dus voor dat je dochter goed ingeduffeld naar 
de Chiro vertrekt, zodat ze geen kou lijdt als we buiten aan het ravotten zijn. 
 
2 december is een gewone Chirozondag. 

Van 3 tot 15 december wordt er gewerkt in de Diepenbeemd en moeten de Pinkels,  
Speelclub en Kwiks uitzonderlijk opgehaald worden aan de jongenschiro en niet aan de 
plakpaal. 

Vrijdag 7 december organiseren wij samen met alle andere jeugdbewegingen van  
Arendonk een jeneverwandeling ten voordele van Tel-Oor. We vertrekken in 3 shiften op 
de meisjeschiro. Je kan vertrekken met de groep van 20.00 uur, 20.30 uur of 21.00 uur. We 
zouden willen vragen om een fluovest aan te doen, zo zijn we met z’n allen goed zichtbaar.  
Deelnemen aan de wandeling kost €5. We wandelen naar de verschillende  
jeugdbewegingen in Arendonk, waar telkens wel iets te beleven valt. Je kan ons evenement 
‘Jeneverwandeling Music For Life’ terugvinden op Facebook. We hebben jullie ook een  
affiche doorgemaild, het zou super leuk zijn als jullie deze afprinten en voor het raam  
hangen. Het evenement delen op Facebook mag natuurlijk ook altijd! 

Zaterdag 8 december is het examenwerking. De Tippers, Tiptiens en Aspi’s hebben op  
zaterdagavond Chiro, omwille van de examens. Normaal gezien gaat deze werking door 
van 19.00 uur tot 21.00 uur, maar die 8e is het ook P-teamquiz. De leidsters doen hier  
allemaal aan mee dus de drie oudste groepen spreken zelf met hun leidsters af wanneer ze 
de examenwerking laten doorgaan. 

Zondag 9 december is het gewoon Chiro voor de drie jongste groepen en de Superaspi’s. 
Alhoewel, gewoon zouden we het niet durven noemen, Sinterklaas komt namelijk langs!  
Iedereen passeert bij de Sint en we denken dat hij voor iedereen ook wel wat lekkers in 
petto zal hebben!  



Zaterdag 15 december is het opnieuw examenwerking voor de Tippers, Tiptiens en Aspi’s. 
Zondag 16 december is het voor de drie jongste groepen en de Superaspi’s gewoon chiro.

Zondag 23 en 30 december is het géén Chiro. Vanaf 6 januari vliegen we er weer in!
 
Maandag 31 december is het naar goede gewoonte weer Strikskesparty in de Bemdhal. Onze  
leden mogen gratis binnen als zij ingeschreven zijn voor het Chirojaar én zich hebben  
ingeschreven voor Strikskes via de link op de website. Als dit niet in orde is, krijgen ze géén  
gratis toegang. De link staat onze site en je kan je inschrijven tot 28 december. Dit is echt de  
deadline, wie niet ingeschreven krijgt géén gratis toegang.  

Zo, dat was het voor december. Wij wensen jullie alvast hele fijne feestdagen en een spetterend 
2019! 

Veel liefs,
De leidsters.


