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Dag lieve ouders
Het jaar is nog maar net begonnen maar wij vliegen er met volle zin in en wij hopen jullie ook!
Het eerste evenement is meteen heel dichtbij en het eerste weekend komt er ook al aan!
7 oktober is het infomoment over het nieuwe jaar! Alle ouders zijn hierop welkom! Zo kunnen wij
onze grote aantallen aan huisbezoeken inperken! Het is ook de bedoeling dat iedereen hier even zijn
medische fiche terug in orde brengt!
12 oktober is het Biercafé terug in alle glorie met de 7de editie! Kom gezellig mee proeven van
de verschillende Belgische bieren! Vanaf 20u is iedereen heel welkom in de zaal op de chiro!
Daarnaast is het eind oktober al afdelingsweekend! Van 26 tot 28 oktober gaan de afdelingen
allemaal op weekend op verschillende plekken! Verdere informatie volgt bij elke groep nog via
een brief!
De Tiketo’s en Kespi’s hebben, net als vorig jaar, opnieuw bijna elke eerste zondag van de maand
chiro tot 19u in plaats van tot 18u. Elke keer goed kijken naar de uren is dus een aanrader! In het
geval van afwijkende uren, staan deze steeds vermeld! Anders is het chiro van 14u tot 18u!
Chirozoentjes
de leidingsploeg

Ribbels (2011-2012)
30 september: Haal jullie mooiste glimlach maar al boven want vandaag
leren we elkaar goed kennen!
7 oktober: V(l)echt je mee?! Weet je niet zo goed wat we bedoelen,
kom dan vandaag zeker mee ontdekken!
14 oktober: Al die wondermooie gedachten over 1001 nachten worden
zomaar waar, dus maak je snel klaar! Vertrek mee naar een ver, warm land
vol woestijnen, paleizen en magie! Kom verkleed in thema 1001 nachten!!
21 oktober: Chiro is samen gek doen, lachen en vooral leuke spelletjes spelen!
26-27-28 oktober: Wij gaan op afdelingsweekend met onze groep maar we gaan
niet alleen! We krijgen veel bezoek van mooie mensjes met vleugeltjes, grappige
mannetjes met lange baarden, gekkerds die vol modder hangen en wie weet
wie nog? Dat wil je zeker niet missen! Verdere info volgt nog.

Speelclubbers (2009-2010)
30 september: Tijdens de vlottentocht van de oudste leden houden wij onze
eigen soort vlottentocht!
7 oktober: Woef, Miauw, Piep, Boe, Meheheh, kukeleku, … (lees als: kom
verkleed als dier!)
14 oktober: Alleen de gans is nog blijven hangen na ons dierenfestijn vorige
week, en wilt nog een groot gezellig spel met ons spelen!
21 oktober: In het bos daar staat een huisje, keek eens door het venster
raam. Zag wat speelclubbers samen spelen, oh wat was dat fijn! (Doe zeker
stevige schoenen aan voor in het bos!)
26-27-28 oktober: Tijd voor ons superdupermegaawesomecoole
Afdelingsweekend, meer info volgt nog in een brief, hopelijk kunnen jullie
allemaal mee!

Rakwi’s (2007-2008)
30 september: Hoeveel fantasie hebben jullie echt? Daar komen we vandaag achter!
7 oktober: Kom verkleed als golfer en haal je beste golftalent naar boven!
14 oktober: Vandaag trekken we op avontuur dus kom zeker met de FIETS!
21 oktober: Wie is er een echte wereldkampioen? Dit gaan we deze week ontdekken!
26-27-28 oktober: Spannend! We vertrekken op weekend! 😊 Verdere info volgt nog!

Tiketo’s (2004-2005-2006)
30 september: Vlottentocht! Hou je mail in het oog voor verkleedkledij
of andere uren als de vlottentocht niet doorgaat. Chiro van 10u tot 18u!
7 oktober: Kom verkleed als een figuur van Harry Potter. Chiro van 14u tot 19u!
14 oktober: Vandaag zijn het verkiezingen en ook jullie ontsnappen er niet aan.
21 oktober: Vandaag bepalen jullie handen wat we gaan spelen.
26-27-28 oktober: Afdelingsweekend, hier volgt nog een brief over.

Kespi’s (2001-2002-2003)
30 september: Vlottentocht!!! Chiro van 10u tot 18u!
7 oktober: Infomoment en we steken een feestje in elkaar vandaag!
Zeker komen is heel belangrijk! Chiro van 14u tot 19u!
14 oktober: Vandaag gaan we voor de meesten voor de eerste keer al
het super leuke leidingspad opgaan! Neem jouw agenda (of gsm) zeker mee!
21 oktober: Na 2 weken denken en plannen gaan we de groepsband
versterken met enkele vertrouwensspelletjes en elkaar nog beter leren kennen
met wat kringspelen met goede, oude pen en papier.
26-27-28 oktober: Afdelingsweekend!! Info volgt nog via een brief!

