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Knipoog St.Elizabeth

Beste ouders en leden
Op 16 september start het nieuwe werkjaar voor de bekende gezichten. Een week later, op 23
september, zijn de nieuwe leden meer dan welkom. Wij hebben er alvast zin in en we hopen jullie ook!
Tijdens de eerste werking verwelkomen we jullie allemaal aan de poort. Dat is meteen het uitgelezen
moment om ons op de hoogte te brengen van veranderingen in jullie gegevens. Het is belangrijk dat jullie
contactinformatie up-to-date is, want dat is onder andere belangrijk voor de verzekering en om al onze
correspondentie op te sturen.
Om de verzekering helemaal in orde te brengen vragen we jullie ook om zo snel mogelijk het lidgeld van
€40 over te schrijven op het rekeningnummer van de Chiro: BE45 3850 0981 9089 met de vermelding
‘Naam kind + afdeling’ (bv: Piet Vanden Bogaerde + Speelclub). Vanaf het derde kind krijg je €5 korting
per kind. Voor het derde kind betaal je dus €35, voor het vierde €30 en zo verder.
Elke zondag krijgen de leden van ons een vieruurtje. Daarvoor werken we met een drankabonnement.
Voor €12 krijgt je kind een heel Chirojaar lang een fruitsapje of een cola. Water bieden we gratis aan. Het
is ook mogelijk om 50 cent mee te brengen naar de werking. Als je zo’n drankabonnement wil, gelieve
dan het bedrag samen met het lidgeld te betalen. De kinderen mogen altijd ook zelf een koekje en/of
drankje meenemen naar de werking. De eerste drie werkingen zijn volledig gratis, voor iedereen. Wij
voorzien dan ook een gratis vieruurtje.
Het symbool van de Chiro is het uniform. Vanaf de Rakwi’s (5de/6de leerjaar) is het in onze Chiro dan ook
verplicht er een te dragen. Het uniform bestaat uit een short/rok, T-shirt, trui en een fluojasje. Al de rest
mag, maar moet niet. Hannah, Rune en Louise is het uniformteam van dit jaar en bij hen kun je er dan
ook een kopen. De Banier verkoopt het uniform ook, met uitzondering van de Knipoogtrui en de
fluojasjes.
Verkeersveiligheid vinden wij bijzonder belangrijk. Een fluojasje is dan ook een verplicht onderdeel van
het uniform voor IEDEREEN en niet enkel in de winter. Voor €6 per stuk kun je bij de uniformleiding een
fluohesje van de Chiro kopen, maar elk fluohesje is ok.
Uniformen gaan vaak langer mee dan we ze kunnen dragen. Daarom willen we dit jaar nog meer inzetten
op tweedehandsuniformen. Op de dia-avond houden we een groot aan- en verkoopmoment voor
tweedehandsuniformen. Breng je je oude uniform dat nog in goede staat is bij ons binnen, dan kopen wij
dat van je over en krijgt het daarna weer een nieuw leven!
Voor dit deel van de brief haal je best meteen je kalender erbij!
Zaterdag 6 oktober: Dia-avond. Vanaf 19u is iedereen welkom om te genieten van de mooiste foto’s van
het voorbije kamp. We verkopen er USB-sticks met een verzameling van alle foto’s. Het zal mogelijk zijn
om tweedehandsuniformen te kopen en te verkopen. Daarnaast kun je bij ons ook terecht om wat na te
praten, iets te drinken en misschien wel eens een babbeltje te doen met de leiding. Belangrijk: de leiding
neemt geen rustdag. Zondag 7 oktober is er WEL werking.
Er is GEEN werking op zondag 21 oktober, want de leiding is op leidingsweekend om belangrijke dingen
te bespreken, en op zondag 25 november rust de leiding uit van hun jaarlijkse fuif Beerwarz.
Bij vragen kun je altijd mailen, bellen of ons aanspreken op zondag. Op chiroknipoog.com staan alle
contactgegevens alsook heel wat informatie over onze Chiro en onze werkingen. Via Facebook zijn we
ook te bereiken.
Tot dan!
De leiding van Chiro 😉
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PS: Hierzo, nog een overzichtelijk kadertje met alle belangrijke data, alstublieft, dankuwel!
16 september: Eerste werking voor de oude leden
23 september: Eerste werking voor nieuwe leden
6 oktober: Dia-avond
7 oktober: gewoon werking
21 oktober: Geen werking, leidingsweekend
24 november: Beerwarz, fuif samen met de leiding van KSA Adelaars om geld in te zamelen.
25 november: Geen werking, leiding heeft een schoonheidsslaapje nodig.
En verder de meest dringende zaken... Lidgeld: €40 euro (Naam kind + afdeling), Drankabonnement: €12
euro samen met lidgeld, Rekeningnummer Chiro Knipoog: BE45 3850 0981 9089.

