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Ribbels (2011-2012)
1-2-3 maart: Groepsweekend!! Ooit heel lang geleden, op een plek hier ver
vandaan waren eens een stel Ribbeltjes die op weekend vertrokken met in
hun koffer verkleedkleren van een sprookjesfiguur! En voor hun avonturen
moeten jullie nog even wachten! 😉
10 maart: Dit weekend is jullie leiding heel druk bezig om een super-megafantastisch-top kamp voor te bereiden dus even geen chiro! Bommazondag.
17 maart: Vandaag spelen we nog eens echte chirospelletjes!
24 maart: Je mag verkleed komen als boer of boerin! We zoeken ook nog
ouders die ons om 14u15 naar de Miksebaan willen brengen en die ons om
17u20 willen komen halen aan kinderboerderij De Mick! (Kan je rijden? Mail
dan even naar jitte.tijsmans@gmail.com met het aantal kindjes dat je kan
meenemen en vermeld ook even of je heen en terug kan rijden of enkel
heen/terug!)
31 maart: Vandaag werken we aan ons actje voor het Feestweekend dat we
4 mei zullen opvoeren! Wil je meedoen? Kom dan zeker vandaag mee oefenen!
Kan je er vandaag niet zijn maar wil je wel graag meedoen op 4 mei? Laat
de leiding dan eventjes iets weten!

Speelclubbers (2009-2010)
1-2-3 maart: Groepsweekend! Neem je mooiste dwergoutfit mee en laat
Sneeuwwitje versteld staan!
10 maart: Dit weekend is de leiding het bivak aan het voorbereiden! De chiro
zal dus spijtig genoeg niet opengaan! :o Bommazondag.
17 maart: Baldag: kom vandaag in je deftigste kostuum naar ons/onze
bal(dag) maar vergeet niet dat het nog altijd chiro is en er wel eens iets vuil
kan worden. (Dus misschien toch niet je deftigste outfit aandoen)
24 maart: Vandaag starten we met de voorbereidingen voor ons actje op het
feestweekend, kom zeker mee brainstormen etc.
31 maart: Parkdag: zie jij ook het bos niet meer door de bomen? Trek stevige
schoenen aan en kom met ons mee naar het park om de speelclubbertjes
tussen de bomen te zoeken!

Rakwi’s (2007-2008)
1-2-3 maart: Eindelijk is het zover! Het Groepsweekend! Om het weekend zo
sprookjesachtig mogelijk te maken, willen we vragen om verkleedkleren mee te
nemen om je om te toveren in een sprookjesfiguur! Alle andere info kan je in
de brief vinden.
10 maart: Helaas geen Chiro vandaag. Jullie leiding is namelijk druk in de weer om
het Bivak van dit jaar in elkaar te steken! Bommazondag.
17 maart: Zéér belangrijk om aanwezig te zijn vandaag als je zaterdag 4 mei naar
het Feestweekend wil komen! Vandaag beginnen we namelijk te werken aan ons
actje! Neem dus al je doldwaze ideeën en inspiratie zeker mee, want we gaan ze
nodig hebben!
Wil je wel naar het Eetfestijn komen, maar kan je er niet bij zijn vandaag? Laat dan
zeker iets weten aan de leiding zodat daar rekening mee gehouden kan worden!
24 maart: Vandaag trekken we erop uit voor een prachtige dag! De eindbestemming
blijft nog even geheim… Vergeet je fiets niet!
31 maart: De reis die we vandaag maken zal korter zijn dan vorige week, maar
minstens even avontuurlijk! We gaan namelijk op tocht doorheen de Chiro…

Tiketo’s (2004-2005-2006)
1-2-3 maart: Eindelijk nog eens op weekend. Kijk zeker de brief nog eens na.
10 maart: De leiding is al weer op weekend om het kamp voor te bereiden
dus geniet van jullie laatste vakantiedag. Bommazondag.
17 maart: Vandaag gaan we voor een verrassingsdag.
.
24 maart: Vandaag brengen we misschien wel het bekendste spel mee naar
de Chiro.
31 maart: Tijd om een actje te maken voor het Feestweekend. Laat zeker
weten of je al dan niet kan meedoen.

Kespi’s (2001-2002-2003)
1-2-3 maart: Groepsweekend!
10 maart: Bommazondag.
17 maart: Deurne eens verkennen. Neem je fiets mee!
24 maart: Ne goeien, oude, ordinaire chiro zondag!!
31 maart: Tikkie! Jij bent em! Neem je Buzzypas of een lijnkaartje mee.

