
DON BOSCO KRANTJE OKTOBER   

 

ALGEMEEN 

Dag liefste Chirovriendjes en -vriendinnetjes!! 

Het nieuwe Chirojaar is van start gegaan en de leiding heeft er alvast keiveel zin in! 

Meer info over het lidgeld staat in het startboekje dat er zo snel mogelijk aankomt      

2 oktober: Chiro van 14:00-18:00 

7-9 oktober: Afdelingsweekend Tito en Aspi 

9 oktober: Chiro van 14:00-18:00 voor Ribbel, Speelclub, Rakwi en Keti 

16 oktober:  Chiro van 14:00-18:00 

21-23 oktober: Afdelingsweekend Keti 

23 oktober: Chiro van 14:00-18:00 voor Ribbel, Speelclub, Rakwi, Tito, Aspi 

28-30 oktober: Afdelingsweekend Rakwi 

30 oktober: Chiro van 14:00-18:00 voor Ribbel, Speelclub  

Chiro van 18:00-20:00 voor Tito, Keti, Aspi  

 

RIBBEL 

 2 oktober: Dappere prinsen en prinsessen, help ons!!! Ons favoriete draakje is ontvoerd uit ons Chirokasteel! 

Kunnen jullie hem terugvinden? Kom verkleed als prins of prinses 

9 oktober: Vandaag brengen we een bezoekje aan het sprookjesbos en haar vele bewoners! 

16 oktober: Pak je vergrootglas al maar boven en zet je speurneus maar op want wij gaan vandaag op onze ultra-

supertoffe herfstspeurtocht!!! 

23 oktober: We redden de vlindertjes! 

30 oktober: Spinnenwebben, bezemstelen, vampierentanden en zelfs zombiehersenen: vandaag kan het 

allemaal tijdens ons giga-gruwelijk-griezelige Halloweenspel. Kom verkleed als je favoriete monster en maak je al 

maar klaar voor een hoop enge pret.  

 

SPEELCLUB 

2 oktober: Kom jij ontdekken wat we gaan doen vandaag?  
 
9 oktober: Jullie gaan vandaag EI-verig te werk om iets zeer belangrijk te beschermen! Neem een ei mee.  

16 oktober: De Speelclubbers ontdekken vandaag hoe het is om ridders van het kartonnen kasteel te zijn.              
Ten aanval!  

23 oktober: Lacht het ‘rad van fortuin’ jou toe? Kom het deze week ontdekken! 

30 oktober: Spoken, spinnen, skeletten, pompoenen.. Durf jij vandaag naar de Chiro te komen?                          
Kom verkleed in je beste Halloweenoutfit. 

 



 

RAKWI 

2 oktober: Trek je meest sportieve kleren uit de kast en smeer je benen al maar in voor de tofste sportdag van 

het jaar. :) 

9 oktober: 1 tegen allen, allen tegen 1! 

16 oktober: Vandaag gaan we op zoektocht door Schoten, doe je wandelschoenen al maar aan.  

23 oktober: Chirospelletjes doorheen de tijd 

30 oktober: Afdelingsweekend. Brief volgt nog…! ;) 

 

 
TITO 

2 oktober: Een goede oude Chirozondag 

9 oktober: Afdelingsweekend-         ...- . . .-.. / --. . .-.. ..- -.- (Brief volgt nog..!) 

16 oktober: Een goede oude Chirozondag! 

23 oktober: We gaan op stap! Neem zeker je fiets mee! 

30 oktober: Ha ha Halloween! (Chiro van 18u-20u) We spreken af op het oud stort met je fiets, zorg dat je fiets in 

orde is!  

 

 KETI 

2 oktober: De vlottentocht gaat misschien niet door, maar we gaan nog steeds racen! 

9 oktober: Vandaag doen we typische Chiro spelletjes. 

16 oktober: Water. Earth. Fire. Air. Maak jullie klaar voor een zotte Avatardag! 

23 oktober: JEEEEJ het is afdelingsweekend!! Schrijf jullie zeker in, want je wilt dit niet missen!! 

30 oktober: Het is Halloween op de Chiro, durven jullie wel te komen? (Chiro van 18u-20u) We spreken af op het 

oud stort met je fiets, zorg dat je fiets in orde is!  

 

ASPI 

2 oktober: Jammer genoeg ook dit jaar weer gene vlottentocht :(( Geen paniek! We ontmoeten Barry vandaag. 

9 oktober: Samen op weekend, hoe gezellig!  

16 oktober: Vandaag kan ik er jammer genoeg niet bij zijn… Wie komt mij vervangen?... 

23 oktober: Aspi zijn, da’s pas leven. We spelen Chiro-spelletjes maar net iets anders…  

30 oktober: Halloween kunnen we niet zomaar laten voorbij gaan he? Om het allemaal wat spannender te 

maken doen we Chiro van 18u-20u… Klaar voor? ;) We spreken af op het oud stort met je fiets, zorg dat je fiets in 

orde is!  

 

 


