
 

 

Liefste speelclubs 

Hier vinden jullie de eerste kalender voor dit spetterende Chirojaar! 

  

25 september: Vandaag doen we wekkertocht! 

 

Ook organiseren we om 17:00uur onze uniformenpas. Indien jouw uniform nog niet in orde 

is kun je er hier een bestellen! Om 18:00uur is er ook een infomoment voor de pinkels en 

de speelclub. Hierbij bespreken we het gehele chiro jaar en geven we wat extra informatie 

over hoe de chiro in zijn werking gaat! 

 

2 oktober: Vandaag doen we de pisquiz. Dit is een toffe Chiro quiz waar je bij elk antwoord 

een bekertje water moet drinken! 

 

9 oktober: Neem allemaal zeker genoeg flessen mee want we gaan boten bouwen 

voor onze botenrace! Wie zijn boot vaart er het snelst? 

 

16 oktober: Helaas geen chiro, want de leiding organiseert het jaarlijkse 

feestweekend! 

Jullie zijn allemaal welkom zaterdag 15 oktober op onze kinderfuif! Jullie 

ouders zijn welkom voor een drankje in onze bodega! 

Meer info is te vinden op het Facebookevenement 

(https://fb.me/e/1QSHtzdVB). 

Tot dan! 

23 oktober: Vandaag gaan we naar het bos om een leuk bosspel te spelen! 

 

30 oktober: Helaas zijn er vorig jaar enkele leiding gestopt… We gaan vandaag dan ook een 

leuk cadeautje voor de oud leiding knutselen! 

6 november: Vandaag gaan we eens testen hoe goed jullie kunnen samenwerken. We doen 

dan ook één tegen alle! 

https://fb.me/e/1QSHtzdVB


13 november: We pakken het groots aan vandaag! We gaan dan ook grote 

gezelschapsspelletjes spelen! 

20 november: Het leger heeft nieuwe rekruten nodig! De 

leiding zal jullie dan ook een snelcursus ‘legeropleiding’ 

geven op onze legerdag! 
 

27 november: Hopelijk hebben jullie allemaal een heel 

goed richtingsgevoel. Er staat namelijk een rechtdoortocht op het programma 

vandaag. We zullen dan ook in een volledig rechte lijn doorheen Achterbroek 

wandelen. 

4 december: Wie is de strafste speelclub? We komen er vandaag achter met 

onze laddercompetitie! 

11 december: Op deze koude dag gaan we ons een beetje proberen te 

verwarmen met onze stekjesbaan! 

18 december: Om al een beetje in de Kerststemming te komen, hebben we 

vandaag een kerstfeestje! Iedereen mag een klein cadeautje meenemen 

(Maximaal 5 euro) en door spelletjes gaan we dan zien wie dat wat krijgt!   

25 december: Vandaag is het Kerstmis, dus geen chiro deze zondag. We 

wensen jullie alvast fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar! 

Vrijdag 31 december doet de leiding de ronde in Achterbroek om 

overheerlijke peperkoek te verkopen! We hopen dat jullie onze chiro 

steunen en er eentje (of meerdere      ) kopen! 

 

We hopen jullie zo vaak mogelijk te zien!!! 

Jullie leiding 

Kaat, Selien, Tijl 

 


