Tweede semester Chirojaar 2019-2020

V.U.: Chiro St.-Anneke, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg

Beste leden, ouders & sympathisanten,
Het tweede semester van het Chirojaar is aangebroken!
Er zijn weer wat speciale data om zeker op te schrijven en te onthouden…
6 tot 8 maart gaan we op minibivak, zie brief voor alle uitleg!
26 april en 3 mei is er Chiro op zondag. Dan is het een activiteit georganiseerd
door het gewest en Stadskriebels.
6 juni is het zwemmen! Breng dan zeker al je zwemgerief mee, inclusief een
badmuts.
4 juli is het Dag Aan Zee! Hier volgt ook nog
een aparte brief over…

OPROEP:
De Chiro is op zoek naar keukenhanddoeken,
scharen en potloden!
Doneer ze elke chirozaterdag!

Groetjes,
Xx de leiding

Facebookgroep: Chiro St.-Anneke
Website: www.chirostanneke.be

Tintels
Doe de kranten dance

15/02: Helden & soldaten
22/02: Word jij een echte indiaan of een cowboy
29/02: Geen Chiro helaas
07/03: MINIBIVAAAAAK FEESTJEEEE
14/03: Slaap lekker door, vandaag is er geen Chiro.
21/03: Haal je beste dance moves naar boven want vandaag wordt het een grote dance battle
28/03: Ruik jij ook wat ik ruik?
04/04: Ga jij mee boodschappen doen?
11/04: Geen Chiro
18/04: Horen

zien

zwijgen

25/04: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
02/05: GEEN CHIRO
10/05: Voel jij ook die kriebels? Ik ook, want wij gaan naar STADKRIEBELS!
16/05: Wij maken een kroontje, want Asma is dinsdag jarig!
23/05: Vandaag zijn jullie de baas!
30/05: Geen Chiro ;(
06/06: Toon mij eens jullie duikskills
Wij gaan zwemmen! Vergeet zeker je duikbril niet!
04/07: Ben een klein geel visje in de zee van blauw!

Speelclub
15/2

Stadsspel

22/2

We beginnen om 2 uur, op de 22e van de 2e maand, in het jaar 2020. Dat moeten we vieren!

29/2

De leiding had geen schrikkeldag verwacht, geen chiro dus.

6-8/3

Vele uren zonder de ouders, wie wilt dat nu niet? Neem jullie slaapmatje, slaapzak, kleren die
vuil mogen worden, regenjas, zonnecrème, goede schoenen … mee. Voor meer details, check
de brief.

14/3

De leiding heeft afgesproken om pi-dag te vieren, er is dus jammer genoeg geen chiro.

21/3

‘Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente.’

28/3

We gaan naar buiten, joepie!

4/4

De leiding viert de verjaardag van Mattis, stuur allemaal een verjaardagskaartje naar de
lokalen! (geen chiro)

11/4

Geniet maar van jullie vakantie, en de paaseitjes ;) (geen chiro dus)

18/4

De paashaas stelt zijn vertrek uit en komt speciaal voor jullie nog eens langs!

25/4

1 april! (Wel chiro, het is geen mopje)

2/5

Wij nemen onze verlofdag voor de Dag van de Arbeid vandaag, dus jammer genoeg geen
chiro!

10/5

Vandaag is het Stadskriebels, neem dus zeker jullie mobib-kaart mee en afhankelijk van het
weer een regenjas of zonnecrème!

23/5

In mei leggen alle vogels een ei!

30/5

Donkere tijden (aka ‘de examens’) breken aan voor jullie leiding … Vandaag dus geen chiro 

6/6

BOMMETJEEEEE!!! Pak jullie zwemgerief en geld mee, want we gaan zwemmen! Brief volgt
later nog ☺

4/7

‘Met de trein naar Oostende, tjukke, tjukke, tuut!’ (of een andere kuststad) Neem jullie
zwemgerief, zonnecrème, lunchpakket, mobib-pas en jullie goed humeur zeker mee ☺, brief
volgt later.

Groetjes van ons, jullie leiding, je weet wel, Lena, Mattis en Juliette eh ;)

Rakwitito
ZA 15/2: Krantjesdag
ZA 22/2: Mystery guest
ZA 29/2: Schrikkeldag, deze dag bestaat eigenlijk niet..
VR-ZA-ZO 6-7-8/3: MINIBIVAK, breng vertrouwen mee
ZA 14/3: Het is pi-dag, geen Chiro
ZA 21/3: Begin van de lente en Lieza is was bijna jarig
ZA 28/3: Ka-ching!
ZA 4/4: De leiding moet eens goed nadenken, geen Chiro
ZA 11/4: Geniet van jullie vakantie, geen Chiro

(kleur mij in)

ZA 18/4: We gaan chocoladekonijnen vangen
ZO 26/4: Gewest-spel!
ZA 2/5: Geen Chiro, we hebben ons vergist
ZO 10/5: Stadskriebels
ZA 16/5: We gaan v-ei-lig spelen
ZA 23/5: Oei, we zijn iemand kwijt
ZA 30/5: Niks vandaag, geen Chiro
ZA 6/6: Plons, plons
ZA 13-20-27/6: Geen Chiro
ZA 4/7: Dag Aan Zee!

Groetjeessss van je leiding,
R & L²

(kleur mij ook in)

Asketi
08/02 Quiz zonder antwoorden
15/02 Vandaag zijn we celebrities,we gaan onze eigen videoclip maken
22/02 We gaan rijk worden!
29/02 Het is rare disease day, we willen elkaar niet besmetten, dus
GEEN CHIRO
6-8/03 Minibivak! Bereid een leugentje om bestwil voor!(zeker doen)
14/03 Het is learn about butterflies day, flink studeren! GEEN CHIRO
21/03 Honkbalmonopoly
28/03 We gaan op trektocht door Brussel
04/04 De leiding is te moe door pillow fight day, GEEN CHIRO
11/04 Het is Pet day, knuffel je huisdier vandaag, GEEN CHIRO
18/04 We gaan nog rijker worden!
26/04 We gaan strijden tegen andere chiro’s van Brussel op ZONDAG
3/05 Stadskriebels!!
09/05 Het is lost sock memorial day, rouw om je verloren sokken GEEN
CHIRO
16/05 Haal je beste danspassen boven
23/05 Een tocht door het donker…
30/05 Geef je planten/bloemen water, het is water a flower day GEEN
CHIRO
6/06 Zwemmen!
04/07 DAZ + BBQ
Groetjes,
Charlouis
XXX

