Beste speelclub meisjes, speelclub jongens, kwiks en rakkers,
Wij, de meisjesleiding en jongensleiding, hebben jullie hulp nodig. Tijdens onze reis in het verre ZuidAmerika zijn we een Indianenstam tegengekomen. Heel leuke en vriendelijke mensen, maar ze
hebben een probleem… Hun opperhoofd is zijn hoofdband met veren kwijt… Hierbij hebben ze onze
hulp gevraagd om deze terug te vinden. We hebben 2 dagen de tijd, als we deze niet terugvinden
mag hij geen opperhoofd meer zijn. Hopelijk zijn jullie dan ook voltallig aanwezig om dit niet te laten
gebeuren!
Op het einde van het boekje vinden jullie jullie vliegticket (hang deze aan jullie bagage).
Onze zoektocht zal doorgaan op dinsdag 16 april t.e.m. woensdag 17 april. We verwachten jullie om
10 uur in het “indianendorp” en sluiten er de volgende dag af om 17 uur. Dit hele gebeuren gaat
door in De Pajotse Albatros Hernestraat 6A 1570 TOLLEMBEEK.
Mee te nemen:
-

Slaapkledij
Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, kam, zeep, …)
Handdoek en washandje
Matje + slaapzak + kussen
Reservekledij
Reserve ondergoed en kousen
Chiro-uniform (aan te doen)
Knuffelbeer (voor wie echt niet zonder kan)
Medicijnen (indien nodig + uitleg)
Stevige speelschoenen
THUIS TE LATEN: snoep, GSM ’s, andere elektronica

!Gelieve overal je naam in te zetten, zodat we het aantal verloren voorwerpen kunnen beperken!
Gelieve ook de medische fiche in te vullen en mee te brengen. Heb je je medische fiche al ingevuld
vanaf bivak 2018 en zijn er geen veranderingen? Zoja, geen probleem. Je hoeft niets te doen.
Zo niet, gelieve deze in te vullen en af te geven aan je leiding. (Link voor een medische fiche
https://chiro.be/sites/default/files/attachments/2018-05/Medische%20steekkaart%202018.pdf)
Indien er belangrijke mededelingen zijn qua medicatie, luizen of dergelijke, kan u steeds de leiding
contacteren. Voor de speelclub meisjes: Noor Parrez (0470/291224). Voor de kwiks: Femke Van de
Velde (0479/565342). Voor de speelclub jongens: Fré Van der Hoeven (0470/346379) en voor de
rakkers: Frederik Van Der Smissen (0476/971753)
Om je in te schrijven, stort je het bedrag van 25 euro naar het rekeningnummer: BE81 7805 9102
2124 met als mededeling “naam kind + afdeling + jongsteweekend” en dit ten laatste tegen 7 april
2019.
Groetjes,
jullie leiding
Speelclub meisjes (Noor en Zoë)
Speelclub jongens (Fré, Thomas en Rino)

Kwiks (Femke en Phoebe)
Rakkers (Frederik en Brecht)

