Planning pinkels
Voor de maanden september, oktober, november en december.
Dag lieve pinkeltjes en pinkelouders! Hieronder kunnen jullie de activiteiten terugvinden voor
komende zondagen! Hopelijk zien we jullie elke zondag verschijnen!

SEPTEMBER
18/09: Startdag!!
25/09: Het is tijd voor de eerste chiro-dag van het jaar, eindelijk!
Deze namiddag gaan we aan de hand van gekke en leuke spelletjes
elkaar een beetje beter leren kennen!
BELANGRIJK: Het is vandaag ook om 17u uniformenpas in de lokalen. Dus als je
nog een uniform nodig hebt kom er dan zeker eentje bestellen! En ook is het
infoavond om 18u, dan krijgen jullie wat meer info over de werking van de chiro.

OKTOBER
02/10: Vandaag gaan we ons amuseren in het bos. We spelen
een groot bosspel!

09/10: Je mag op zoek gaan naar een leger outfit en deze aandoen.
We gaan echte soldaten van jullie maken op onze legerdag.

16/10: Het is deze zondag GEEN chiro! Dit komt omdat we een
feestweekend organiseren. De pinkels kunnen natuurlijk wel allemaal
op zaterdag naar onze kinderfuif komen. Alle ouders zijn welkom op vrijdag tijdens
de zware bierenavond. Meer info hierover vind je via Facebook.

23/10: Jullie mogen het vandaag tegen elkaar opnemen tijdens onze
laddercompetitie, wij zijn benieuwd welke pinkel bovenaan de ladder
eindigt vandaag!

30/10: De oud leiding komt op bezoek. Omdat we nu definitief afscheid
nemen van hen, gaan we een heel leuk cadeautje voor hen maken!

NOVEMBER
06/11: Vandaag hebben we een super leuk spel op de planning staan. Dit omdat
het vriendjesdag is vandaag! Dit wil zeggen dat jullie allemaal enkele vriendjes en
vriendinnetjes mogen meenemen naar de chiro. Dan kunnen zij ook eens komen
proberen of de chiro misschien iets voor hen is.

13/11: We gaan Achterbroek wat verkennen tijden onze pijlentocht.
Benieuwd wie de echte speurders zijn onder ons.

20/11: We blijven vandaag lekker op de chiro, voor de goed gekende terrein
spelletjes.

27/11: Vandaag gaan we quizzen!! De befaamde boefferkesquiz.
Jullie mogen allemaal iets van eten meenemen: 1 ding dat je lekker vindt
en 1 ding dat je vies vindt.

DECEMBER
04/12: We gaan vandaag een super mega coole stekjesbaan maken!
11/12: Ons lokaal wordt omgetovert tot een echte cinemazaal! Want we
gaan een film kijken vandaag!

18/12: Het is bijna kerstmis! Daarom gaan we dat vieren tijdens een
gezellig kerstfeestje!!

25/12: Jullie zullen allemaal heel druk bezig zijn met het uitpakken van
cadeautjes, daarom is het GEEN chiro vandaag!
Wij wensen jullie alvast zeer fijne feestdagen!!
Vele groetjes jullie leiding: Hannah, Yente, Joppe en Cisse

Op 31 december komt de leiding ook langs in heel achterbroek om peperkoeken te
verkopen. Dus als je de chiro-kas een beetje wil steunen kan je altijd een
overheerlijke peperkoek bij ons kopen!

