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Belangrijke informatie en weetjes
26 Januari: Vandaag kan je de Chiro terugvinden op de het winterfeest van Klavertje
Vier. Dit jaar voorzien we er een griezelspel in ’t Trefpunt. S ’avonds is er zelfs lekkere
spaghetti! Zzzeker komen
27 Januari: Daarom is het zondag ook geen chiro
Vrijdag 1 Februari: Vanaf 20u bent u allen welkom voor de jaarlijkse jenveravond van
onze chiro! Jeneverkes en hapjes aan democratische prijzen.

Zondag 3 februari: Vanwege de nodige opkuis is het Zondag ook geen chiro
Tijdens het weekend van 8 tot 10 maart trekken de rakwi’s op weekend naar
Gooreind. Meer info volgt snel!
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Beste ouders, Wij, de leiding van de speelclub, hebben gedurende januari examens, dus
is chiro geven niet altijd mogelijk. Er zal altijd een oplossing voorzien zijn, hierdoor
kunnen de activiteiten afwijken van de planning maar het blijft gewoon chiro op
zondag op de normale uren
13/1 Er valt veel in het park te beleven, vandaag gaan we dat allemaal
ondekken!
20/1 Deze keer vertellen we je niet wat er gaat gebeuren, 1
ding verklappen we wel en dat is dat het super leuk gaat
worden
27/1 Geen chiro ☹☹☹ want de leiding was druk bezig met de
winterhappening
3/2 Weeral geen chiro ??????? het is deze keer jeneveravond dus de
leiding is nog wat moe van al dat hard werken
10/2 – neem allemaal jullie gezond verstand
mee want het gaat van pas komen in de
superkoele Speelclubquizz
17/2 Vandaag worden we allemaal dieren en we gaan echte dieren-dingen
doen!!!
24/2 Kaarten, je kan er heel veel leuke dingen mee doen, dus zeker
komen want pret is verzekerd
3/3 het nog eens is lang geleden dat we naar het bos zijn gegaan, dus
vandaag gaan we nog eens terug en gaan we weeral veel plezier maken
Lucas: 04 71 54 18 30
Ilais:04 71 83 14 25
Luna: 04 92 87 04 52
Cynthia: 04 83 28 45 56
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13/1 --> Het is nog eens lang geleden dat we nog eens pleinspelen hebben gedaan, niet waar?
20/1 --> Vandaag gaan we onze creativiteit en handigheid naar boven halen want we gaan onze
eigen speleobox maken! (en zelf uittesten natuurlijk)

27/1 --> geen chiro vandaag helaas want we hadden gisteren onze supertoffe winterhappening!
Hopelijk was je er ook bij!

3/2 --> geen chiro vandaag helaas want de leiding organiseerde dit weekend een jeneveravond waar
er ook veel chiro-ouders op aanwezig waren, waarvoor bedankt!

10/2 --> Vandaag gaan we onze jaarlijkske duik doen in het zwembad van Braschaat (in het
sportoase Elshout). We spreken aan het zwembad af om 14:00u en jullie mogen jullie (b)engeltjes
terug ophalen om 16:00u. Enkel aansluitende zwembroek voor de boys en badpak of bikini voor de
girls worden toegelaten. De prijs is niet echt te vinden op de website aangezien een inwoner van
Braschaat zelf €5,5 moet betalen, maar dat geld niet voor een inwoner van bv. Kapellen. Gelieve dan
voor de zekerheid €8 mee te nemen EN een €2-muntstuk om een locker te kunnen gebruiken. (Als er
wisselgeld is aan de kassa krijgen jullie dit zeker terug)

17/2 --> "This is like a walk in the park."
24/2 --> Vandaag gaan we ons jaarlijks bezoekje brengen aan de Kinepolis! We spreken af onder de
"P" van KinePolis om 14:00u. Aangezien de film altijd langer of korter dan verwacht kan duren, gaan
we er een tijdspanne opplakken van 2 uur, dus jullie mogen jullie kinderen terug komen ophalen om
16:00u, onder de "P". Als de film keihard uitloopt, zullen we een berichtje sturen via de "Whatsapp"groep om te zeggen wanneer we terug buiten staan.

3/3 --> Vandaag gaan we zien hoeveel spullen we kunnen verkrijgen met een appel & een ei!

Rakwi-weekend van 8 tot 10 maart in Gooreind! Meer info volgt

Robin: 0470 47 66 59
Nathan: 04 74 96 14 69
Louis: 04 95 47 45 85
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13/01
Welk team zou het hoogst kunnen klimmen in onze laddercompetitie?
19/01
Vanavond kruipen we van 7 tot 9 gezellig samen voor het kampvuur!
27/01
Vandaag is het geen chiro om iedereen wat te kunnen laten uitrusten van de
ontzettend leuke Winterhappening dat op zaterdag 26e valt
3/02
Ook vandaag is het geen chiro om iedereen wat te laten bekomen van de
jaarlijkse jeneveravond
10/02
Met Valentijn achter de hoek hangt de liefde al in de lucht, dus
ook wij gaan onze liefde deur aan deur verspreiden en delen dit
weekend
17/02
Kleed jullie goed aan en trek je competitieve schoenen aan want
vandaag vindt de Battle Royale plaats in het Rood!
24/02
Vandaag is een heel speciale dag, bereidt jullie al maar voor op een dag vol
verassingen!

Paulien: 04 92 88 79 62
Bjorn: 04 83 35 62 44
Yarno: 04 77 26 05 29
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20 januari Wie o wie durft het op te nemen tegen de al machtige leiding

27 januari jammer genoeg is het geen chiro vandaag omdat de leiding
gisteren druk bezig was voor de winterhappening op klavertje 4.

3 febrauri vandaag is het alweer geen chiro omdat jullie liefdevolle
leiding
Dit weekend veel heeft gewerkt op de jenveravond van de chiro.

10 februari Vandaag gaan we opzoek naar de hand van lange
wapper
dat de o zo dappere kwintorus en timix hebben afgekapt

17 februari Breng je liefje maar mee en verwen ze maar eens goed
vandaag #liefde is samen naar de chiro gaan #valentijn

24 februari vandaag gaan we een uitstapje maken naar de kinepolis
dus pak allemaal zeker een centje mee. Meer info volgt nog snel

3 Maart Pas op met het verhandelen want de politie zit op de hielen
Quinten: 04 71 40 28 25
Tim: 04 75 27 02 63
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Zaterdag 12 januari
Zaterdag 19 januari
Zondag 27 januari: Geen Chiro helaas, Groetjes uit Berlijn,
misschien neem ik zelf iets mee voor jullie, wie weet x
Zondag 3 februari: Helaas is het wééral geen chiro, we hebben
net jenever avond gehad en de chiro moet terug proper
geraken. Als je wil stuur me een berichtje en
Zondag 10 februari: Het is bijna Valentijn, of je nu single bent of niet, we vieren het toch
lekker samen <3
Zondag 17 februari: In Berlijn eten ze graag patatten en omdat we het vorige maand niet
hebben kunnen spelen dan toch, hét pattatenspel.
Zondag 24 februari: In Estland vieren ze
vandaag feest, in België niet. Wij gaan
alleszins risk spelen.
Zondag 3 maart: Wat is er beter dan
waffels met slagroom en chocolade? Er zijn
veel dingen beter maar we gaan wel wafels
maken

Groetjes van jullie fan-ta-sti-sche leider, Michiel
04 74 25 00 33
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