Inhoudstafel

Leidingsvoorstelling
Speelclub 1-3 leerjaar

Lucas Daems

Luna Ebrard

Ilias Adamandopoulos

Rakwileiding 4-6 leerjaar

Robin Verstraeten

Louis de groot

Nathan van de vliet

Tito 1-2 Middelbaar

Paulien van Damme

Yarno Aerts

Bjorn plompen

Keti 3-4 middelbaar

Quinten Hendrickx

Tim van den Broeck

Aspi 5+

Michiel Hendrickx

Belangrijke data en weetjes
Data
Zondag 30 september: Kampfotoavond.We stoppen de chirowerking
een halfuurtje vroeger, nl om 17u en genieten daarna met zen allen van
een de Kampfoto’s!
Vrijdag 19 Oktober: Dag Van De Jeugdbeweging. Vandaag worden
de jeugdbewegingen eens in de bloemetjes gezet! Ga dus volledig in
uniform naar school en toon dat je in de chiro zit! Voor de vroege vogels,
er is steevast een gratis ontbijt voorzien in Antwerpen tussen 6 en 8u. En
hier zijn wij ook steevast op present, leden(vanaf tito) die mee willen (en
toestemming hebben van school en ouders) kunnen dat aan hun
leiding laten weten.
Mededelingen
Beste ouders
We vliegen er dit jaar opnieuw in met een jonge en dynamische ploeg!
Omdat we werk willen maken van een goede band tussen ouders en
leiding willen we de komende weken eens langskomen. Dit voor een
klein gesprekje waarin we kort uitleggen wat we allemaal van plan zijn
het komende jaar en welke activiteiten er nog aankomen. Op die manier
krijgt u ook de kans om specifieke noden of belangrijke zaken aan ons
uit te leggen. Kortom een win-win voor iedereen, u zal van de
respectievelijke leiding nog een berichtje ontvangen om de
huisbezoeken concreet te plannen. Indien u dit niet graag heeft of de
leiding al goed genoeg kent dan hoeft u hier uiteraard niet op in te gaan.
We staan altijd klaar voor een gesprek, spreek ons dus gerust aan op
zondag of als je ons eens tegenkomt!
Met vriendelijke groeten
Michiel hendrickx
Groepsleiding Chiro Joka
04 74 25 00 33

Bert Mertens
Volwassen Begeleider
0486 88 48 90

16/09 Voor een paar is het de allereerste echte Chiro dag ooit, daarom
gaan we jullie alle superleuke Chiro spelletjes aanleren!

23/09 Vandaag gaan we ons lokaal eens pimpen, als je nog posters
of andere koele versieringen hebt die je niet meer nodig hebt,
zeker meenemen!!!

30/09 Vandaag gaan we leren met elkaar samenwerken, want
we gaan teambuilden !!!!

7/10 Wat zit er in de doos? Of zijn het misschien wel dozen? Heel
veel vragen… Er is maar 1 manier om een antwoord te vinden

14/10 Vandaag zijn we echte detective en gaan we op zoek naar de
moordenaar. Ben jij een echte Sherlock Holmes?

21/10 Andersom dag, vandaag doen we alles omgekeerd….

28/10 Het is bijna Halloween… Kom dus lekker spoken en griezelen op de chiro!
4/10 Vandaag maken we forten en testen we deze, hoe gaan we dit maken en
testen ? dat kom je alleen maar te weten op de chiro!

Lucas: 04 71 54 18 30
Ilais:04 71 83 14 25
Luna: 04 92 87 04 52

9/9 --> Welke coole leider/leidster is leiding over welke coole groep????

16/9 --> Er zijn nieuwe rakwi's bijgekomen, en iedereen wilt natuurlijk
alles weten van iedereen! We houden vandaag een grote teambuilding
& enkele kennismakingspelletjes
23/9 --> Vandaag houden we het nog rustig, met enkele pleinspelen
en het lokaal versieren (Je mag posters of vlaggen of weet ik veel wat
meenemen om het lokaal te versieren)
30/9 ->We houden een quiz vandaag! Maar niet zomaar een quiz, de
enige echte Puddingpisquiz!
7/10 ->jaja,dit spel moeten we zeker al gespeeld hebben dit jaar: zoek de schat!

14/10 -> Aangezien Kapellen geen grote stad is, spelen we vandaag een dorpspel

21/10 --> De grote smurfenolympiade!

28/10 --> Vandaag gaan we koken! We gaan verukkelijke cupcakes maken!
4/11 --> Vorige week hadden we cupcakes gemaakt, en vandaag gaan we
cupcakes verkopen om onze rakwikas wat op te krikken

Robin: 0470 47 66 59
Nathan: 04 74 96 14 69
Louis:

09/09 -> inleidingsgroepspel

16/09 -> we gaan ons zelf en
elkaar beter leren kennen
23/09 -> water spelletjes, maar geen nood, als het goed
weer is voorziet de leiding iets anders
29/09 -> museumroof op
zaterdagavond van 7-9

07/10- ->
wafel verkoop

14/10 -> historisch mijnspel

20/10 -> zaterdagavond filmavond met klein kampvuur ( 7 tot 9 )

27-28/09 -> weekend

Paulien:
Bjorn:
Yarno:

16/09

#chiro #keti #chirozondag #nieuwchirojaar

23/09

Wie is de beste atleet onder ons?
Wie gaat er naar huis met de meeste medailles

30/09

Zie ik de lichtjes van de Schelde
Dan gaat men hart wat sneller slaan

07/10

Don Vito Corleone :'I have learned more in the streets than in any classroom'

14/10

We spelen een spel vandaag

21/10

Wie verdient het om naast jeroen meus te bakken?

26/10 - 28/10 weekend meer info volgt nog

4/11

Remember, remember, the Fifth of November
Gunpowder treason and plot
I see no reason why gunpowder treason
Should ever be forgot

Het koelste leidingsduo :
Tim : 0475270263
Quinten : 0471402825

Zondag 16 september: Ik sta al zo lang over jullie dat ik niet meer goed weet wat ik in
godsnaam nog met jullie moet aanvangen dit jaar, vandaag gaan we dus eens goed
zien hoe we er weer een bangelijk jaar van gaan maken!
Zondag 23 september: Ook ik ben al
met school begonnen ondertussen, heel
jammer maar we zullen eens zien of
jullie al klaar zijn voor het H O G E R O
NDERWIJS
Zondag 30 September: Mis jij de
zomer? Ik al wel, we gaan de verloren
summer vibes opzoeken in Sint-Anna
plage int stad, kom dus allemaal met
zeker 6 euro voor treintickets heen
en terug (of een in orde treinticket). Als je dat wil kan je ook een beetje drinken of
eten meenemen dat je kan delen met de groep (chipskes, fles cola,…)
Zondag 7 Oktober: het is zo stilletjesaan tijd om volledig in Viva La Vidaaa Joka Hype
te komen, dus daar we vanmiddag eens werk van maken!
Zondag 14 Oktober: De herfst is zo’n mooie tijd, we zullen er eens gebruik van
maken en nog eens naar het bos trekken.
Zondag 21 Oktober: Vandaag gaan we ons eens
beginnen voorbereiden op hoe we in november
leiding gaan geven. Kom dus zeker met al je
bangelijke inspiratie af!
Zondag 28 Oktober: Haal de influencer uit jezelf
maar naarboven want vandaag gaan we nogal
sociale media technieken leren zenne, én vooral
toepassen.
Zondag 4 Novermber: HYPE HYPE HYPE
Groetjes van jullie favoleider
Michiel Hendrickx
04 74 25 00 33
michiel-hendrickx@hotmail.com

