‘t Jokske

Tweemaandelijks Programmaboekje van Chiro Joka

Januari - Februari

Speciale data
Zaterdag 1 Februari

Klavertje Vier viert vandaag zijn winterfeest. Uiteraard staan wij trouw op
post en voorzien we de hele middag leuke spelletjes op de school. Daarom
doen we geen chiro op 2 februari 2020.

Vrijdag 14 februari

Op valentijn organiseren we onze jaarlijkse jeneveravond. Iedereen is
welkom om de bloemetjes nog eens goed buiten te zetten en te genieten
van een jenevertje in onze lokalen.

Zondag 16 februari
is het geen chiro.

Contact
Facebook

Publieke groep ‘Chiro Joka’
aan te raden lid teworden van deze groep

Website

http://chirojoka.chirosite.be

Email

Chiro.Joka@hotmailcom

Hoofdleider

michiel-hendrickx@hotmailcom
0474 25 00 33
Robinverstraeten@hotmail.be
0470476659
quinten-hendrickx@hotmailcom
0471402825

Volwassen Begeleider
bert.mertens@telenet.be
0486 88 48 90

GEZOCHT
KOOKOUDERS
PERIODE:
01/08/20 – 11/08/20

BELANGRIJKE INFO:
Leuk team
Leuke kinderen
Leuke chiro
“ Een 10 voor sfeer en gezelligheid”

Interesse? Contacteer bert.mertens@telenet.be met een originele sollicitatiebrief in chirostijl !

REWARD :
1000 kussen van alle Jokaleden!

Speelclub-Programma
Zaterdag 11 & zondag 12 januari:

Het super leuke speelclub weekend. Hopelijk kunnen jullie allemaal komen!

Zondag 19 januari:

Vandaag gaan we vetbollen maken, zo hebben de vogeltjes zeker genoeg
eten.

Zondag 26 januari:

Zijn de Speelclubbers de baas? Dat gaan we deze zondag ontdekken!

Zondag 2 februari:
Geen chiro.

Zondag 9 februari:

Vandaag gaan we naar de cinema. Neem zeker 12 euro mee voor de film. Als
je nog een hapje of een drankje wil neem je nog een paar euro’s meer mee.
We verzamelen om 13.30u. onderaan de letter ‘P’ van Kinepolis.

Vrijdag 14 februari:

Het is dan jeneveravond, dus 16 februari geen Chiro.

Zondag 23 februari:

Vandaag is het carnaval op de Chiro. Doe allemaal je gekste verkleedkleren
aan.

Zondag 1 maart:

Vandaag komt Avatar Aang op bezoek. Hij gaat ons opleiden tot succesvolle
opvolgers.

Zondag 8 maart:

Vandaag gaan we snoepzakjes verkopen.

Dikke kusjess van jullie superleuke leiding!!!
Andy: 0477 05 44 15
Jitse: 0499 45 71 32
Robin: 0470 47 66 59
Melissa: 0479 55 15 58

Rakwi-Programma
Zondag 12 januari:

Vandaag houden we een reisje rond de wereld. Benieuwd waar Yarno
eigenlijk vandaan komt?? Wij ook.

Zondag 19 januari:

Omdat het vorige keer wat tussen is gekomen, deze keer gaan we echt
koekjes bakken, maar om de ingrediënten te verdienen zal nog wat moeten
gebeuren.

Zaterdag 25 januari:

Vanavond hebben we de chiro omgetoverd tot een mooi museum! Het zou
jammer zijn als er enkele dieven op bezoek kwamen. Chiro van 19u tot 21u

Zondag 2 februari:
Geen chiro

Zondag 9 februari:

Wie is de slimste, snelste, handigste rakwi??? We ontdekken het vandaag
met een koele quizzzz

Zondag 16 februari:

Omdat we op Valentijn onze jeneveravond houden is het geen chiro vandaag.
Maar de papa’s en mama’s zijn welkom om iets te komen drinken vrijdag

Zondag 23 februari:

Vandaag vieren we carnaval op de chiro! Doe allemaal je zotste verkleed
kleren aan en kom mee spelletjes spelen in je gekste kostuum!

Zondag 1 maart:

Vandaag gaan we naar de film. We verzamelen om 13u30 onderaan de P van
kinepolis, neem zeker 12 euro mee voor je gouden ticketje. Welke film we
zullen zien beslissen we vorige week

Zondag 8 maart:

Eén voor allen en allen voor één?? Op de chiro is het toch vooral één tegen
allen vandaag.

Groetjes van jullie leiding!
Conrad: 04 85 22 53 78
Yarno: 04 77 26 05 29
Michiel:04 74 25 00 33

Tito-Programma
Zondag 12 januari:

Vandaag gaan we naar de cinema. Neem zeker 12 euro mee voor de film. Als
je nog een hapje of een drankje wil neem je nog een paar euro’s meer mee.
We verzamelen om 13.30u. onderaan de letter ‘P’ van Kinepolis.

Zaterdag 19 januari:

Museumroof op de chiro! Om 7 uur worden jullie verwacht op de chiro, om 21
uur is het gedaan. Zaklampen aangeraden om mee te nemen.

Zondag 26 januari:

Vandaag zijn de tito’s de baas en moet de leiding luisteren! Kom dus goed
overeen met elkaar en kies wijs wat jullie plannen zijn om er een leuke
chiro-zondag van te maken.

Zondag 2 februari:
Geen Chiro.

Zondag 9 februari:

We gaan super lekkere pizza’s bakken op de chiro! Jullie worden verwacht
om 5 uur op de chiro, om 9 uur is het gedaan.

Vrijdag 14 februari:

Het is dan jeneveravond, dus 16 februari geen Chiro.

Zondag 23 februari:

Vandaag is het carnaval op de Chiro. Doe allemaal je gekste verkleedkleren
aan.

Zondag 1 maart:

Bereid jullie brein al maar voor, vandaag doen we een super leuke quiz met
een leuke prijs!

Zondag 9 maart:

Sociale media spel! Neem dus zeker indien in het bezit van een gsm jullie
gsm mee.

groetjzzzzz

Nathan: 0474 96 14 69
Mats: 0476 05 66 46

Keti-Programma
Zondag 12 januari:

Vandaag gaan we back to the roots en gaan we nog eens klassieke
chirospelletjes spelen

Vrijdag 18 januari:

Vanavond gaan we nog eens een nachtspel doen van 19:00 tot 22:00

Zondag 26 januari:

Vandaag gaan we rondstappen als ganzen

Zondag 2 februari:
Geen Chiro.

Zondag 9 februari:

Wegens het groot succes gaan we weer op verkooptocht

Vrijdag 14 februari:

Vrijdag: vanavond is het jeneveravond we verwachten jullie voor de hot dogs,
meer info volgt

Zondag 23 februari:

Vandaag gaan we het ook nog rustig houden en gaan we een gezelschapspel
namiddag houden. neem zeker zelf iets mee

Zondag 1 maart:

Deze zondag gaan we is een bezoekje brengen aan de verdere info komt nog

Zaterdag 8 maart:

We gaan nog eens een handje werpen verdere info volgt

Dikke kusjess van jullie superleuke leiding!!!

Quinten: 0471 40 28 25
Louis: 0495 47 45 85

