Chirokamp 2019
Beste Chiromeisjes en ouders!
Kijken jullie ook zo uit naar de zomervakantie? Zowel zon, veel plezier maar vooral
een spetterend chirokamp!! Samen met alle vriendinnen en jullie leidsters op kamp
gaan en ons eens volledig laten gaan? Wij zijn alvast aan het aftellen!
Zoals elk jaar gaan we met z’n allen op kamp van 21 tot 31 juli. Voor de pinkels en
speelclub gaat het bivak door van 25 tot 31 juli.
Natuurlijk is iedereen benieuwd naar de locatie. Dit jaar trekken we richting Limburg.
Het adres:
Lupinestraat 1
3940 Hechtel-Eksel
Als je graag mee wil op ons fantastisch bivak, gelieve in te schrijven voor 15 mei.
Het is heel belangrijk dat jullie inschrijven voor 15 mei, niet enkel voor het regelen
van de bus, maar ook voor de kampplaats. Dus hou jullie alsjeblieft aan deze
deadline! Als er niet wordt ingeschreven voor 15 mei dan zal je €10 extra moeten
betalen. Gelieve ook te laten weten als je niet meegaat, dit kan gerust via mail.
Inschrijven kan je doen door het bepaalde bedrag, €125 (pinkels, speelclub) of €150
(kwiks, tippers, tiptiens, aspi’s), te storten naar het volgende rekeningnummer: BE36
001-2361567-81. Meer informatie over het kamp volgt in het kampboekje later dit
jaar, dit ontvang je na inschrijving.
Ouders die het bedrag liever in schijven afbetalen of die graag een andere regeling
treﬀen om het kamp te betalen kunnen hiervoor Ria Thoen (09 251 34 59)
contacteren voor 1 mei.
Heb je nog verdere vragen of problemen, dan kan je ons steeds bereiken op ons emailadres of via Ria Thoen (09 251 34 59).

Graag zouden wij nog een laatste oproep willen doen!
Indien uw kind bepaalde allergieën heeft, vegetarisch is, glutenvrij eet of lactoseintolerant is... zouden wij willen vraag dit door te geven samen met de inschrijving.
Dit kan gebeuren door een mailtje te sturen naar margot@chirolourdes.be
In deze mail schrijf je: naam kind - afdeling - welke allergie/veggie.

Wij kijken alvast enorm uit naar het chirokamp, hopelijk jullie ook!
Vele chirogroetjes
Yasmine, Hanne, Larissa, Ineke, Dagmar,
Phebe, Nikita, Jade, Robin, Chiara,
Charlotte, Zina, Oona, Josefien, Lotte,
Margot, Bjoke, Hanne, Shari en Lana

