
Liefste Speelclubs

Hier vinden jullie de nieuwe kalender voor januari t.e.m. maart!
Zorg dat jullie met deze koude chirozondagen zeker warm zijn aangekleed!

1 januari: Helaas geen chiro, want het is de eerste dag van het nieuwe
jaar! We wensen jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar!

8 januari: Om ons deze koude chirodag warm te houden, gaan we film kijken! Jullie mogen
allemaal iets kleins meenemen om te snoepen tijdens de film :) !

15 januari: Vandaag gaan we zwemmen met heel de chiro! Vergeet
zeker geen zwemkledij. We willen ook aan enkele bereidwillige
ouders vragen om ons naar het zwembad van Kalmthout te
vervoeren.
De uren zullen we nog sturen in de Whatsapp-groep!

22 januari: Deze zondag zullen de aspi’s leiding geven. Zo kunnen ze al eens oefenen
voor volgend jaar. Maar we gaan het spel nog niet verklappen!

29 januari: We vliegen er terug in na de kerstvakantie met de boeferkesquiz! Jullie mogen
allemaal een lekker en een vies ding meenemen.

5 februari: Wie is de strafste speelclub? We komen er vandaag achter met onze
laddercompetitie!

12 februari: Helaas geen chiro. De leiding is druk bezig met de voorbereiding van het kamp
op hun leidingsweekend!

19 februari: Het is carnaval! We gaan het grote carnavalspel
spelen, dus mogen jullie allemaal verkleed komen naar de
chiro.🎉



26 februari: Vandaag zullen we voor de eerste keer ons toneeltje voor de Worldshake
oefenen! Daarnaast gaan we ook pleinspelletjes spelen.

5 maart: We gaan op weekend! We vertrekken vrijdag 3 maart en komen zondag 5 maart
terug. Jullie zullen meer info vinden op een aparte brief, deze komt zo snel mogelijk!

12 maart: Helaas geen chiro op zondag, maar
zaterdag 11 maart is het de WORLDSHAKE!
Vrijdag 10 maart doen we een generale repetitie.
Probeer deze datum dan ook zeker vrij te houden!
We zullen hierover de belangrijke details nog in de
Whatsapp-groep sturen!

19 maart: Wie is de strafste speelclubber? We komen er deze zondag achter met de
laddercompetitie!

26 maart: Vandaag gaan we klakkebuizen! Wie kan er het beste
mikken in de roos? Of een bekertje van iemand zijn hoofd schieten?
Dat zullen we deze zondag testen!

Veel Chirogroetjes van jullie leiding,
Selien, Tijl en Kaat


