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Hoi iedereen!
December staat alweer voor de deur en dat wil zeggen dat het weer hard zal afkoelen! Kleed je
daarom zeker elke chirodag heel warm aan! Kousenbroeken, mutsen, sjaals, dikke sokken,
handschoenen, dikke jassen zijn een echte aanrader! En als je in al die kledingstukken je naam zet,
ben je helemaal goed bezig! 😉
Let deze maand goed op de data! Soms is het gewone Chiro op zondag van 14u tot 18u en soms is
het Avondchiro op zaterdag van 18u tot 20u vanwege de examens. Niet elke groep heeft deze
maand op hetzelfde moment Chiro… Kijk het dus zeker altijd goed na!
Daarnaast willen we ook nog eens afraden om juweeltjes, horloges en hebbedingetjes mee te
nemen naar de Chiro. Ze gaan snel stuk of kwijt tijdens het spelen of andere kinderen kunnen zich er
pijn aan doen.
En om af te sluiten het leukste nieuwsje! 22 december staat het Oudercafé weer paraat met hun
gezellige jeneverkraam! Iedereen is welkom vanaf 18u voor een warm drankje, een jenevertje en
een avond vol sfeer!
Chirozoentjes
de leidingsploeg

Ribbels (2011-2012)
2 december: Vandaag krijgen we hoog bezoek van een man met een witte lange
baard en enkele gekke bekken trekkende giechelmaatjes! Mis het niet!!
9 december: Vandaag spelen we nog eens rond het jaarthema. En hoe? Dat
moet je komen ontdekken 😉!
16 december: Wij zijn toch echte gelukzakjes hé! Vandaag steken we een stukje
van dat geluk in leuke cadeautjes om te verkopen voor het goede doel! Kom
zeker in uniform (als je dat hebt)!!
ZATERDAG 22 december: Feest!! Neem allemaal een cadeautje van
maximum 2 euro mee naar de Chiro dat voor iedereen van onze groep leuk
kan zijn! Een feestoutfit is toegestaan! 😊 Chiro van 18u tot 20u!

Speelclubbers (2009-2010)
2 december: Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint; zijn jullie allemaal braaf
geweest het afgelopen jaar?
9 december: Gisteren tijdens de avondchiro is een vreselijke moord
gepleegd, komen jullie mee zoeken naar de dader?
16 december: De Chiro is veranderd in een werf en er is veel werk aan de
winkel! Komen jullie mee bouwen als een echte Bob?! Kom verkleed als
bouwvakker/bouwvakster!
ZATERDAG 22 december: Het is bijna Kerstmis! Dus tijd voor een feestje; pak
je jaarlijkse kerstelijkste outfit maar al uit de kast en kom mee feest vieren op
de Chiro! Brengen jullie ook nog een kleinigheidje mee ter waarde van 2
euro, alvast bedankt! Chiro van 18u tot 20u!
Rakwi’s (2007-2008)
2 december: Hij komt … Hij komt … Hoog bezoek vandaag!
9 december: Ballendag! Kleine ballen, grote ballen, botsende ballen, … Ze komen
allemaal aan bod vandaag! Heb je thuis een springbal (skippybal) liggen? Neem deze
dan zeker mee!
16 december: Weten jullie wat voor een gelukszakjes jullie eigenlijk zijn? Kom zeker
in uniform!!
ZATERDAG 22 december: Voor we de vakantie invliegen, sluiten we samen nog even
gezellig het jaar af… Nemen jullie een cadeautje mee van maximum 5 euro om onder
onze kerstboom te leggen? Dan zorgen wij voor al de rest ;). Oh ja, kerstmutsen en
andere accessoires zijn vast en zeker toegelaten! Chiro van 18u tot 20u!

Tiketo’s (2004-2005-2006)
2 december: Sinterklaas komt vandaag ook nog naar jullie. Wees vandaag
dus maar zeker extra lief voor elkaar en let op je woorden. Chiro van 14u tot
19u!
ZATERDAG 8 december: Probeer vandaag even tijd te maken om naar ons te
komen. Chiro van 18u tot 20u!
ZATERDAG 15 december: Tijd voor nog even een filmpje. Cosy kledij enzo
mag zeker. Chiro van 18u tot 20u!
ZATERDAG 22 december: Kerstfeestje met karaoke. Neem ook een cadeautje
mee waar iedereen blij mee zou zijn van ongeveer 5 euro. Geen cadeau bij,
dan krijg je ook niets. Chiro van 18u tot 20u!

Kespi’s (2001-2002-2003)
2 december: Sjor sjor bouw bouw. Chiro van 14u tot 19u!
ZATERDAG 8 december: Filmpke spotten! Neem allemaal films mee! Chiro van
18u tot 20u!
ZATERDAG 15 december: Prinses in de keuken. Neem allemaal 2 euro mee. Chiro
van 18u tot 20u!
ZATERDAG 22 december: Tussen de boompjes spelen! Doe stevige schoenen en
warme kleren aan en neem een zaklamp mee! Chiro van 18u tot 20u!

