Dag Pinkels
We zijn alweer toegekomen aan de laatste maanden van dit Chirojaar.
Daarom hebben we een super leuk programma voor jullie in klaar!
7/04 De paasvakantie is begonnen! Vandaag spelen we de paralympische
spelen.
14/4 Hebben jullie al eens gehoord van de heksenschool? Verkleed je
vandaag als een heks, monster, tovenaar want we gaan eens kijken of
jullie waardige heksen zijn.
Verkleed jezelf als heks, monster, tovenaar…
21/4 Vandaag zullen jullie het te druk hebben met paaseitjes rapen en
eten. We geven dus GEEN CHIRO, tot volgende week!
28/4 We trekken er eens op uit en verlaten onze vertrouwde chirolokalen.
Samen met de speelclubs gaan we naar de Heide. Hopelijk zijn er enkele
bereidwillige ouders die ons naar de Heide willen vervoeren. Alvast
bedankt!
Wil je graag een zandkasteel bouwen? Neem dan een schubje,
emmer… mee!
3-5/5 Dit weekend gaan we op PINKELWEEKEND. Meer info vinden jullie
in onze aparte weekendbrief.
12/5 We spelen het gevlekte koeienspel!
Kom verkleed als koe naar de chiro!
19/5 We trekken er op uit. Dit keer niet alleen, ook de Speelclubs en de
Rakwi’s vergezellen ons. We gaan naar den Bosrust! We verzamelen
zoals anders om 14u aan de Chiro. Hopelijk zijn er enkele bereidwillige
ouders die ons naar den Bosrust willen vervoeren. Alvast bedankt!
Jullie mogen €5 meenemen voor een drankje en een ijsje.
Kom ook allemaal volledig in uniform, zo herkennen we jullie
snel in de speeltuin.
26/5 Dan zijn we toegekomen aan de laatste chiro-zondag van dit jaar. We
trekken er op uit naar het bos om het Chocospel te spelen.
Neem dus zeker een extra onderbroek mee om op je hoofd te
zetten!
Op 26 juni is het inschrijvingsavond voor ons bivak tijdens de zomervakantie.
Noteer deze datum alvast in jullie agenda.
Hopelijk zien we jullie elke zondag talrijk verschijnen!
Vele groetjes,
Filip, Anne-Sophie & Emy

