Beste leden en ouders van chiro Antoontje
Binnenkort komt het supertoffe groepsweekend er weer aan! We gaan dit jaar van 25 t.e.m. 27
november op groepsweekend. Let wel op: je komt het hele weekend mee, of je komt niet mee! Dus
hou je agenda zeker vrij!
Spijtig genoeg heeft geen enkele leiding een rijbewijs voor een bus en een bus ter beschikking.
Daarom vragen we aan de ouders of die ook zouden willen rijden. Wij voorzien de plannetjes.
Vertrek:

Vrijdag 25 november om 18u30 aan de Heilig Hart kerk in uniform! We vertrekken
daar met auto’s van vrijwillige ouders. Elke ouder die rijdt krijgt hier ook een plannetje
mee met wegbeschrijving.

Terug:

Zondag 27 november worden de ouders die rijden om 11u45 op de weekendplaats
verwacht. Ouders die alleen zondag wensen te rijden zullen vrijdagavond reeds hun
wegbeschrijving ontvangen. Ouders die zondag niet rijden, kunnen tegen 12u30 hun
kapoentjes ophalen op onze chiro.

Prijs:

Het groepsweekend kost €22. Je kan het geld overschrijven (BE51 9730 4437 0662,
met vermelding “Groepsweekend, naam, afdeling”) of cash betalen (af te geven aan
leiding in een gesloten envelop, ook hier graag naam en afdeling opschrijven).
Mogen wij vragen te betalen voor zondag 13 november.

Meebrengen:
● SIS KAART OF ID!!!
● Een bedje of luchtmatras
● Eventueel een kussen en kussensloop
● Een slaapzak
● Een pyjama
● Wasgerief (washandje, (kleine) handdoek, tandenborstel, tandpasta, kam,..)
● Warme kledij (die vuil mag worden!)
● Regenkledij
● Voldoende (zeker 1 extra paar) ondergoed + sokken
● Schoenen en eventueel laarzen
● Keukenhanddoek (getekend!!)
● Knuffel
● Zaklamp
● Strip of boek
● Voor de kleinsten (en eigenlijk ook voor de groteren): reservekledij!
Alvast bedankt en tot dan!
Tommy, Vincent, Philippe, Gino, Christophe, Laura, Ella, Toon en Hans
Gelieve dit briefje ten laatste zondag 13 november af te geven aan Ella of Tommy. U mag ook
mailen naar ella.vandermeulen@chiroantoontje.be
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------Mijn zoon/dochter…………………………………………………………...(naam) van de
………………………………………… (afdeling) zal wel/niet meegaan op groepsweekend.
Ik ……………………………………………… (naam)
Kan rijden (ongeveer 30min rijden):
● Heen op vrijdag 25 november om18u30.
● Terug op zondag 27 november om 11u45.
● Heen en terug.
● Niet.

