
Liefste speelclubbers                                                                                      

                              

 

Het nieuwe Chiro jaar is weer van start gegaan. We hebben super leuke 

activiteiten voor jullie in peto. Hier vinden jullie het programma voor de 

komende weken.   

                                                                                               

- Zondag 3 oktober: Vandaag gaan we jullie algemene kennis eens testen. 

Ga thuis zeker nog even naar het toilet voor je komt deelnemen aan onze 

Pisquiz! Niet vergeten, vandaag is het ook de eerst inschrijvingsavond 

en uniformenpas! 

 

- Zondag 10 oktober: Vandaag gaan jullie tegen elkaar strijden om zo hoog 

mogelijk te eindigen op onze laddercompetitie! Niet vergeten, vandaag 

is het ook de tweede inschrijvingsavond en uniformenpas! 

 

 

- Zondag 17 oktober: Helaas is het geen Chiro vandaag . De leiding 

organiseert namelijk hun jaarlijks feestweekend. Jullie kunnen wel op 

zaterdag 16 oktober naar de kinderfuif komen! Hierover zal nog meer 

info verschijnen op onze Facebook, dus hou deze zeker in de gaten. 

 

 



- Zondag 24 oktober: Vandaag nemen we afscheid van enkele leidingen 

die twee kampen geleden zijn gestopt. We knutselen voor hen een leuk 

afscheidscadeautje.  

                                                                

 

                                   

- Zondag 31 oktober: Vandaag spelen we het grote 

Halloween spel! Als je wil weten wat dit is, kom dan 

zeker meedoen!                                                                 

                                                                       

                                 

                                                                                             

- Zondag 7 november: We houden een leger dag 

vandaag! Duik dus allemaal in de verkleedkoffer en 

kom in legerkledij naar de Chiro!   

                                                                                      

 

 

- Zondag 14 november: We zullen ons vandaag helemaal uitleven in het 

bos, met onze bosspelen. En ook is het vandaag vriendjesdag op de 

Chiro! We hopen dat jullie allemaal je beste vriendje of vriendinnetje 

meenemen en dat we er samen een super leuke zondag van kunnen 

maken! 

 

- Zondag 21 november: Vandaag duiken we terug in de tijd, het is Flash 

Back Day. We gaan ons amuseren met de aller oudste Chiro spelletjes.  

 

 

- Zondag 28 november: Vandaag spelen we grote gezelschapsspelen! Kom 

zeker meedoen! 

 

 

- Zaterdag 4 december: Dit weekend doen we een avondactiviteit. Kom 

allemaal Zaterdag 4 december van 18u tot 20u meespelen met ons 

avondspel. Omdat we ons zaterdag avond helemaal uitleven is het 

zondag geen Chiro voor jullie.  

 

 



- Zondag 12 december: Neem allemaal enkele plastic flessen mee! Die 

hebben we nodig voor onze mega coole botenrace!  

                                                                                                        

 

- Zondag 19 december: Vandaag gaan we een super coole stekskesbaan 

maken! Neem zeker jullie gekste fantasie mee!  

 

 

- Zondag 26 december: Het is vandaag 2de kerstdag en dus geen Chiro. De 

leiding wenst jullie alvast fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe!  

 

 

Ook willen we jullie al meegeven dat op 31 december de leiding door het 

hele dorp gaat om heerlijke peperkoek te verkopen. We hopen dan ook 

dat jullie er ook eentje kopen en zo dus de Chiro steunen! 

                                  

 

Groetjes jullie leiding: Sven, Cisse, Arne, Pauline en Yente 


