
 



Examenperiode

Voor zowel de leiding als de oudere groepen staan de examens voor de deur. 12 december
is de laatste chiro voor ‘den blok’ en 23 januari vliegen we er terug in met  Aspi-leiding. De
tito’s, keti’s en aspi’s hebben al eerder examens en daarom organiseert hun leiding 1 of 2
avondactiviteiten die vrijdagavond zullen doorgaan ter vervanging van de laatste
chiro-zondagen in december. De avondactiviteiten zullen doorgaan op volgende momenten:

● Tito’s: 10/12 van 18u-20u
● Keti’s: 3/12 van 18u-20u en 10/12 van 20u-22u
● Aspi’s: 10/12 van 20u-22u

Zo blijven de zondagnamiddagen vrij om te studeren. De leiding zal hierover nog verdere
info geven per afdeling.

Schaatsen

Zondag 30 januari gaan we schaatsen met z’n allen! We verzamelen om 14u aan de
schaatsbaan in Liedekerke. Om 16u30 zit het schaatsen er op en keren we huiswaarts.
Wat neem je zeker mee?
❖ Handschoenen
❖ Warme kledij
❖ Lange dikke sokken
❖ Droge sokken voor nadien

De kostprijs is bij het inschrijvingsgeld inbegrepen, dus je hoeft geen geld mee te nemen.

Ontbijten

Zaterdag 12 maart doen we onze jaarlijkse ronde door heel groot Galmaarden om
bestellingen op te nemen voor onze ontbijtactie. We rekenen op onze oudste leden (keti’s en
aspi’s) om deze dag vrij te houden en te helpen.
Zondag 20 maart worden de bestelde ontbijten netjes aan huis geleverd door de aspi’s en
leiding.

Opmerkingen

Mondmasker op zondag
Komende zondagen geldt de maatregel dat alle leden binnen een mondmasker dienen te
dragen. Gelieve dit zelf mee te brengen naar de Chiro. We spelen natuurlijk zo veel mogelijk
buiten en daar hoef je geen mondmasker te dragen zolang we 1,5 meter afstand kunnen
houden.
Kalender onder voorbehoud
Vanwege de stijgende cijfers aan Covid-19 patiënten, toenemende druk op de zorgsector
en verstrenging van de maatregelen is het mogelijk dat sommige data in de nabije
toekomst nog gewijzigd worden.
Om op de hoogte te blijven met (de eventuele wijzigingen van) de plannen van Chiro
Albatros raden wij u aan om ons te volgen op Facebook @chiroabatros.

Verdere info vindt u terug op onze website: www.chiroalbatros.be

http://www.chiroalbatros.be

