
 Beste leden en ouders, 

 Het  jaarlijkse  groepsweekend  komt  er  weer  aan!  Van  vrijdag  18  februari  tot  zondag  20 
 februari  trekken  we  met  heel  de  chiro  naar  De  Winner  in  Pelt  om  er  daar  samen  een 
 fantas�sch  weekend  van  te  maken.  In  deze  brief  delen  we  graag  alle  prak�sche  informa�e 
 mee. 

 Dit  jaar  vertrekken  we  terug  vanaf  de  parking  van  de  Werf  44.  Zondag  20  februari  moeten  de 
 leden dan opgehaald worden door de ouders op de weekendplaats. 

 Vertrek:  vrijdag 18 februari om 18u30 aan de  Werf  44  (Schoolstraat 44, Schilde) 

 Ophaal:  zondag  20  februari  om  12u00  aan  de  Winnerstraat  40  te  Pelt  .  Spreek  eventueel  met 
 andere ouders af om te carpoolen zodat niet iedereen apart moet rijden. 

 Verder vragen wij u om ervoor te zorgen dat: 

 ●  uw zoon/dochter al gegeten hee� vrijdagavond 
 ●  je een niet al te grote koffer meegee� met uw kind 

 (we zijn maar een weekendje weg, geen kamp) 
 ●  de  naam  van  uw  zoon/dochter  op  al  zijn/haar  spullen  staat  zodat  ze  al�jd  gemakkelijk 

 terug te vinden zijn 
 ●  Zondag eventueel nog wat eten meebrengt wanneer je je kind komt ophalen. 

 Wij zorgen zondag enkel voor ontbijt en dus geen middageten. 

 Daarnaast kunnen jullie hier vinden wat jullie allemaal moeten meenemen: 

 ●  Slaapzak en eventueel een warm dekentje 
 ●  Dekbedovertrek, kussensloop en hoeslaken (voor paggy’s en speelclub) 
 ●  Veldbed of luchtmatras  (voor de rakwi’s, �to’s, ke�’s en aspi's) 
 ●  Hoofdkussen (voor de rakwi’s, �to’s, ke�’s en aspi’s) 
 ●  Pyjama 
 ●  Toiletgerief 
 ●  Speelkleren en speelschoenen (warm genoeg!) 
 ●  Proper ondergoed 
 ●  Uniform 

 De  inschrijving  voor  het  weekend  kan  u  in  orde  brengen  op  de  website:  www.chirogiedo.be. 
 Wij  vragen  u  dit  zo  snel  mogelijk  in  orde  te  brengen  zodat  wij  een  beeld  krijgen  van  hoeveel 
 leden er mee zullen gaan. 

 De prijs voor dit weekend bedraagt 30 euro per lid. 
 Dit is cash of payconiq te betalen aan de leiding bij het vertrek. 

 Indien u nog vragen hee� kan u deze al�jd stellen aan de leiding op zondag, 
 of kan u een mailtje sturen naar  info@chirogiedo.be  . 

 Wij  hopen  dat  dit  weekend  wel  kan  doorgaan  zoals  gepland.  Moest  dit  niet  kunnen  wegens 
 de maatregelen dan voorzien we een alterna�ef. Wij houden jullie verder nog op de hoogte. 

 We kijken er al naar uit, jullie hopelijk ook! 

 Groetjes, de leiding van Chiro Giedo 
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