
Septemberbrief
Vriendjes en vriendinnetjes

De vakantie mag dan wel stilaan op haar einde lopen maar dat wil ook zeggen dat wij 
terug zijn om samen met jullie de zon te laten schijnen op de laatste dag van elke week! 
Over een paar weken komt er een nieuw officieel Chirogazetteke aan, maar met deze 
brief weet je wat je kan verwachten in september. Deze kan je ook vinden op 
www.chirolore.be.

Zondag 5 september
Goeie tijden, schone dagen. Jaja weet ge nog die ene zondag? Of toen we dat spel speelde 
op kamp? Vandaag hebben we de allerlaatste dag met onze groep van het vorige jaar. Dus 
allemaal komen… en spelen maar.

Zondag 12 september
Vandaag is het belangrijke officiële plechtigheid, of toch in ieder geval een speciale vettige 
dag: de OVERGANG. Alle kinderen die oud genoeg zijn om naar een oudere groep over 
te gaan krijgen vandaag de kans om zich te bewijzen in enkele proefjes. Maar ook voor 
de andere valt er genoeg te doen. We spelen spellekens op ons totaal omgevormd terrein, 
we  moedigen de overgangers aan (we laten de zon voor hen schijnen) of maken het hen 
wat extra moeilijk (we laten het regenen). Het thema dit jaar is een bekend wonder van 
de natuur: DE REGENBOOG. Ge weet wel, die mooie kleuren wanneer het regent en 
de zon schijnt tegelijk. Iedereen moet zich dus verkleden in verband met dit thema. We 
weten dat het niet zo makkelijk is om als een regenboog te komen, daarom mag je het 
breed invullen vb: veel kleurtjes aandoen, als een goudpot of een eenhoorn komen of als 
een regendruppel of zonnetje. Laat jullie creatieve geesten gaan! Veel succes. Deze dag 
kom je ook je nieuwe leiding te weten voor het komende jaar. Spannend!

Om 17.00 start de diashow met de foto’s van het kamp. Hier zijn ook alle ouders welkom. 
Achteraf kunnen de foto’s (en nog meer die niet vertoond werden) besteld worden op dvd-
rom.

Zondag 19 september
De leiding trekt zich dit weekend terug in hun geheime spel-laboratorium om formules 
voor de rest van het jaar te bedenken. GEEN CHIRO

Zondag 26 september
Nu zijn we helemaal vertrokken! De eerste keer samen in de nieuwe groep met de nieuwe 
leiding. Tot dan!

Oké mannen, nu weten jullie al hoe de eerste Chiromaand er zal gaan uitzien. Wij 
hebben er al goesting in!

Tot binnenkort!

Groetjes van de leiding

Chiro Lore
Hertsdeinstraat 25
2018 Antwerpen
www.chirolore.be


