
Weetjes 
 

°Eerst en vooral een dikke dankjewel aan de massale opkomst 
op ons eetfestijn! D-A-N-K-U, DANKU!  
 
° Ook een dikke proficiat aan alle kindjes die hun eerste, 
plechtige communie of lentefeest vieren! Aan alle Flossers die 
hun communie of lentefeest niet vieren, ook proficiat! 
 
° Om lekkere melk en spaghetti te kunnen eten op ons kamp, 
sparen wij flapjes van Joyvalle en barcodes van Soubry. Indien 
jullie deze flapjes en barcodes hebben, mogen julllie deze altijd 
aan een leidster afgeven en dan zenden wij ze in!  
 
° Op zondag 8 mei gaan we met de hele chiro (inclusief chiro 
Sjaloom) op uitstap naar de Gavers. Iedereen wordt om 9.30u 
aan de lokalen verwacht in uniform. We trekken te voet naar de 
Gavers (goede stapschoenen en een degelijke rugzak met brede 
bandjes zijn geen overbodige luxe!) Ouders worden om 17.00u 
terug aan de Gavers verwacht om de leden op te pikken. Als 
kinderen meerijden met andere ouders zijn ze terug op de chiro 
om 17u30. Dit spreek je best onderling af met de ouders. 

Wat neem je mee? 
- lunchpakket 
- zwemgerief en handdoeken 
- 5 euro 
- Indien mooi weer: zonnecreme 
- bij minder goed weer ook een regenjas 
- en last but not least: een goed humeur! 
 



° Op 26 juni gaan we op daguitstap (maar naar waar is nog een 
groot geheim ;). Meer informatie volgt later via een brief, hier 
zal ook de inschrijving en betaalinformatie opstaan. Wij 
hebben er al veel zin in! 
 
° Na de daguitstap is er helaas geen Chiro meer L. Maar niet 
getreurd want van 3 tot 10 augustus gaan wij op KAAAMP!  
Het kampboekje met alle informatie volgt later. Jammer 
genoeg is er nadien ook geen Chiro tot 4 september. Dan geven 
wij nog eens een laatste keer Chiro in oude groep. Op 11 
september is het dus startdag! Dan zullen jullie jullie nieuwe 
leiding te weten komen en start er een nieuw spetterend 
Chirojaar! 
 
° Zaterdag 23 juli is het Cocktailavond. Een avond vol plezier 
en lekkere drankjes. Ook deze opkomst gaat massaal naar de 
kinderen en kamp. Breng je ouders, vriendjes, vriendinnetjes 
en liefjes maar mee! Het bevindt zich in de Linde rechtover de 
Chirolokalen! Meer informatie kan je op de website en de 
facebookpagina van Chiro Flos vinden! 
 
° In juni zijn het examens, BOEEE! De leidsters zijn dus weer 
druk bezig met studeren maar niet getreurd. Er is 
vervangleiding die jullie spetterende zondagnamiddagen zullen 
geven. Aan de oudste groepen; jullie krijgen avondchiro maar 
dit zal dus via jullie eigen leiding gecommuniceerd worden!  
 
 
 


