Beste ouders en liefste leden
De zomer loopt op z’n eind en dat wil traditioneel ook zeggen dat ons nieuw speeljaar voor de deur
staat, hoera! Dit jaar starten we als alles goed loopt op zaterdag 3 oktober.
Iedereen die wil mag op onze startdag eens komen proberen! Als je kind graag eerst kennis wil
maken met de Chiro kan dat zeker. Nieuwe gezichten zien we graag komen, maar er is absoluut geen
verplichting om je na de startdag in te schrijven. Om je kind definitief lid te maken, moet onderstaand
strookje bij de eerstvolgende spelnamiddag afgegeven worden aan de leiding. De kostprijs bedraagt
€20. Een T-shirt kost €7. De t-shirt kan op de startdag gepast worden. Deze bedragen moeten
overgeschreven worden op BE63 4737 0579 6108.
De startdag gaat voor de meisjes dit jaar door op zaterdag 3 oktober en begint om 9u30 met een
gezamenlijk groepsspel voor alle leden. ’s Middags eten we samen onze meegebrachte picknick op.
Wij voorzien gratis soep en chocomelk voor bij de boterhammen. Na de middag starten we met een
kennismaking en een activiteit in de eigen leeftijdsgroep. Ook kinderen die slechts een halve dag
kunnen komen zijn meer dan welkom! Je kan je kind dan afhalen om 12u of brengen om 13u30. Het
zou fijn zijn als jullie met deze tijdstippen rekening houden, zodat onze activiteit niet verstoord wordt.
Voor diegenen die een volledige dag/namiddag komen eindigt de startdag om 16u30.
Hou onze Facebookpagina nauw in de gaten voor meer info wat de huidige
coronamaatregelen betreft.
We vragen wel uitdrukkelijk om je dochter niet met haar mooiste kleren naar de Chiro te brengen. Het
gebeurt wel eens dat we in de modder spelen of met verf knutselen op de activiteit.
De bijgevoegde kalender is een geheugensteuntje. Doorheen het jaar kunnen enkele data wijzigen
omwille van examens, ziekte van de leiding, weersomstandigheden… Jullie zullen hiervan op tijd via
mail op per sms worden verwittigd.
Contactgegevens op onderstaand inschrijvingsstrookje worden bijgehouden in het online
Groepsadministratieportaal en zijn nodig voor de dagelijkse werking. De basisgegevens worden
doorgestuurd naar Chirojeugd Vlaanderen. De informatie over de gezondheidstoestand van het kind
wordt bijgehouden door de leidingsploeg en wordt dus niet doorgegeven, tenzij aan (medische)
hulpverleners. De leidingsploeg heeft afspraken gemaakt om daar vertrouwelijk mee om te gaan. Met
deze brief vragen we ook uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw dochter.
Groetjes
Louise, Eline, Nelleke, Yana, Frie, Michelle, Sharon, Fleur, Frie, Floor, Shakira, Maartje, Céline, Anna,
Zoë, Celine, Hanne, Phebe, Karolina, Ine en Louka
Ik, ondergetekende ………………………………………………………………………………………………………. verklaar
hierbij dat mijn dochter ……………………………………………………………………………………… dit jaar in Chiro
Sint-Lutgardis komt en schrijf hiervoor het bedrag van 20euro/27euro (incl. T-shirt) over op het
rekeningnummer BE63 4737 0579 6108.
Ribbels / Speelclub / Kwiks / Tippers / Tiptiens / Aspi’s (omcirkel de juiste afdeling)
Geboortedatum lid: …………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………..
GSM-nummer ouders: ……………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres (in drukletters): …………………………………………………………………………………………..………….

Handtekening:

