Maandbrief Sloeber Juni
Jaja beste sloebers, het chirojaar is bijna ten einde! In deze laatste maand
vertiendubbelen we het plezier en sluiten we het werkjaar af met een knal!

Zondag 02 Juni
We halen nog een laatste maal onze sportbenen uit, want er zijn wel duizend en 1 mega-,reuze-,
gigantische balspelen te spelen. Elk spel dat we in het loop van dit jaar gespeeld hebben met alle
soorten ballen, wordt gewoon 100x uitvergroot!!!

Zondag 9 Juni
Vandaag geen Chiro en wel door twee feestdagen!! Allereerst een gelukkige vaderdag gewenst aan
alle papa’s, maar ook Pinksteren staat voor de deur. Dus in plaats van naar de chiro te komen, kan je
allemaal eens naar de kerk op zondag!!!!

Zondag 16 Juni
Tik-Tak. Tik-Tak. Tik-Tak…. Horen jullie dat ook? Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het
niet. Het is een bom!!! En de timer geeft maar 1 minuut aan! Jullie moeten binnen de minuut
opdrachten uitvoeren om de bom terug op 1 minuut te zetten. Kunnen jullie voorkomen dat de bom
afgaat deze zondag?

Zondag 23 Juni
Na een jaar vol plezier, gelach, leed en vooral nieuw ontstane vriendschappen is het tijd het chirojaar
(op het kamp na dan) alweer uit te zwaaien!! Dit doen wij echter niet zomaar. Hierbij nodigen wij
jullie allemaal uit om naar onze minifuif met maxipret te komen!!!

Zondag 30 Juni
Tis weer kachtem ommegank!!! Jullie weten niet wat dit is? Vraag maar eens naar de wilde verhalen
van jullie ouders die ze hier ongetwijfeld over hebben!!! Er is jammer genoeg wel geen chiro, maar je
kan zondag wel komen barbecueën als je wilt.

BELANGRIJKE MEDEDELING: Op 07/07 organiseren we met de chiro schijt-jerijk, om weer een beetje geld in het laatje te brengen. Tickets zijn te koop bij de
leiding of aan de deur. De winnaar krijgt een bongobon ter waarde van 250
euro. Daarbij kan je op 7 juli ook iets komen drinken en kunnen de kinderen
spelletjes spelen!!!

Info

14h00: Poort open, iedereen welkom.
14h30: Start Chiro
17h00: Einde Chiro (winteruur)
18h00: Einde Chiro (Zomeruur)
70 cent: Vieruurtje: drankje – snack Of eigen vieruurtje

Contacteer gerust bij vragen, opmerkingen, problemen, …

Meurisse Thomas
0474/ 07 79 39

Sander Verbeke
0470/ 64 30 80

