
Dag liefste speelclubbers! 
Hieronder vinden jullie het programma voor december en januari! De temperaturen zijn 

toch al goed gezakt en die regen blijft maar vallen, kleed jullie daarom altijd goed warm aan 

en vergeet die regenjas niet! 

1 december: Vandaag gaan we naar het bos! 

8 december: We gaan het lekker warm maken met die koude temperaturen vandaag! Jullie 

gaan de grootste en coolste stekskesbaan bouwen ooit gezien! 

15 december: Hopelijk vinden jullie de cinema leuk, want vandaag wordt het lokaal helemaal 

omgebouwd tot een echte cinema! Neem zeker jullie dekentje en knuffeltje mee om het 

lekker gezellig te maken! 

22 december: GEEN CHIRO! Jullie hebben het allemaal druk met feest te 

vieren met jullie familie en vele cadeautjes te krijgen       Hopelijk vinden 

jullie toch nog even de tijd om in de voormiddag een lekker pistoletje te 

komen eten op onze Chiro, de Aspi’s organiseren namelijk een heus 

kerstontbijt om geld in te zamelen voor hun buitenlands kamp. We 

hopen jullie hier terug te zien!  

https://www.facebook.com/events/719610808444641/ 

29 december: GEEN CHIRO! Het is nog steeds heel druk met al die feestdagen! Wel kan je 

ons binnenkort op 31 december zien verschijnen aan je deur met de lekkere peperkoeken!  

5 januari: Vandaag krijgen jullie een keertje nieuwe leiding, de Aspi’s gaan laten zien wat ze 

in huis hebben! Wat jullie gaan doen is daarom nog een verrassing. 

12 januari: Tijd om de wereld te verkennen met een echte reisje rond de wereld in de 

sporthal! 

19 januari: Vandaag gaan we met heel de Chiro zwemmen! We verzamelen 

op de Chiro om 13u45 in uniform. We zouden aan enkele bereidwillige 

ouders willen vragen of ze ons naar het zwembad van Kalmthout willen 

vervoeren. Neem zeker je zwemgerief mee, en 1 euro voor het zwembad!  

 

26 januari: Neem voldoende lege plastic flessen mee vandaag. Jullie gaan de coolste 

raketten bouwen en zien hoe ver ze kunnen vliegen! 
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