Sep-Okt-Nov-Dec-Jan 2019-2020

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

Beste Chiroleden, ouders en sympathisanten,
Een gloednieuw Chirojaar staat weer voor de deur met heel wat nieuwe spelen,
activiteiten, leiding en vrienden!
Hieronder vinden jullie een overzicht van de speciale dagen/activiteiten van het
eerste semester, alsook contactgegevens van elke leiding per afdeling.
28 september: STARTDAG + inschrijving vanaf 13 uur. Inschrijvingsgeld bedraagt
€20 voor een hel jaar. Vieruurtje is €0,70 voor een koekje en drankje.
5 oktober organiseren we een infoavond voor alle geïnteresseerde ouders met
uitleg over oa. hoe het Chirojaar er uitziet, minibivak en kamp.
16 november is het spaghettifestijn! Kom dus zeker allemaal een grote portie
‘boefen’ om onze kas wat te spijzen.
14 december maken we het na een leuke Chirodag gezellig op onze speelplaats
met een wintervuur.
18 januari gaan we schaatsen met de leden, dan breng je €8 mee en
handschoenen!

Plazey was dit jaar weer een groot succes! Nog eens een dikke merci aan
iedereen die is komen helpen!

Groetjes,
De leiding

Tintels:
Asma: 0488035098
Elena: 0474082081
Ellen: 0471267215
Speelclub:
Lena: 0489393533
Juliette: 0470219795
Mattis: 0456046951
Rakwitito:
Rogier: 0483635259
Laure: 0475669265 (Groepsleiding)
Lieza: 07-471582609
Asketi:
Charlotte: 0496795852 (Groepsleiding)
Louis: 0485156064
Volwassen Begeleiding (VB):
Christophe: 0473379301
Ilke: 0474897524

Halloooooooooo beste tintelsssssss wij zijn jullie super, coole, leuke, mega, super, pizzastische (want pizza is lekkerder dan
fanta), enzovoort enzovoort leiding dit jaar! #DikkeNek
HOPELIJK ZIJN JULLIE ER KLAAR VOOR, WANT DE ZOTTE TINTELTREIN GAAT VERTREKKEN! Hier kunnen jullie al een beetje
ontdekken welke avonturen we gaan meemaken…
5/10:

Waar zijn die engeltjes?
We zullen ze nekeer gaan zoeken sie, zet jullie speurneus op!

12/10: Later word ik koning(in) van een LOLLYPOP LAND!
Maar voor die kroon moet je je wel bewijzen…
19/10: Geen Chiro

Maaarrrrrr eventjes tijd om te rusten na de zotte weken!

26/10: Haaalloween is mijn favoriete feest, dan ben ik verkleed in een griezelbeest!
Welk griezelbeest doorstaat de griezelige dag? Het zal er spannend aan toe
gaan…
2/11:

Geen Chiro

Maaaarrrrr geniet nog van jullie vakantie!

9/11:

Geen Chiro

Maaaarrrrr de leiding is al volop bezig met het allerleukste kamp van de zomer!

16/11: Wat eten we vandaag? Spaghetti, spaghetti, spaghetti!
Wat zullen we eten als ons buikje knort? WIJ WILLEN SPAGHEEETTI OP ONS BORD!
Missen jullie ons al super hard? Kom dan zeker 1, 2, 3,4, oneindig veel borden spaghetti eten op ons spaghettifestijn.
23/11: Hand in hand, oog in oog: ALLE KLEUREN VAN DE REGENBOOG!
Ellen haar lievelingskleur is blauw, die van Elena ook en die van Asma is geel…
maar samen maken we een mooi geheel!
30/11: Geen Chiro
7/12:

Maaaarrrrr het is tijd om een zeeeerrrr belangrijk bezoek voor te bereiden…

DAAAR wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt… DAAAR wordt aan de deur geklopt: wie zou dat zijn?
Zeeeeerrrr belangrijk bezoek! Beter zijn jullie braaf geweest….

14/12: Wij vieren kabouterkerstmis lalala-lalaaaaa-lala-la-laaa! Als de sneeuw nog lekker vers is
lalala-lalaaaaa-lala-la-laaa!
21/12:
28/12:

4/01:

Als je van beeeeren leren kan, van slimme leren kan, is dat iets wat je echt proberen moet!
Geen Chiro
Maaaarrr wij zijn goed aan het studeren, wat de beren ons leren…

‘t Is een theooorieeeee, filosofieeeeeeeeeeeeeeee… HAKUNA MATATAAAA!
Kom mee op ons zorgeloos avontuur terwijl de rest van de leiding studeert hihi

11/01: Geen Chiro

Maaaarrrr studeren, studeren, studeren…

18/01: Get up, get up, zet de wereld op zijn kop!
Schaatseeeuuun, zoek iemand om u aan vast te houden, zodat je niet alleen
valt hihi
25/01:
1/02:
8/02:

Geen Chiro
op school!

Maaaarrr wij zetten ons beste beentje voor

VLIEG MET ME MEEEEEE! ’t Is of ik door de ruimte glij! Wij staan nu samen in…
EEN NIEUW BEGIIIIIN, EEN NIEUWE WERELD WACHT OP JOU EN MIJ!

Kusjesssssss,
Jullie leiding #Asmellena xxxxxxxxxx

Speelclub

05/10
Joepiee! Het chirojaar is weer echt begonnen. Jullie zijn nu officieel
speelclubbers en moeten bewijzen dat jullie de wereld aankunnen…. (hint, hint)
Voor de ouders: deze avond geven we alle geheimen van de chiro prijs.
12/10
Professor Barabas heeft een grote fout gemaakt. Hoe geraken we terug naar
2019? Geraken we nog wel terug?
19/10
Vandaag is er helaas geen chiro. Geniet maar van jullie dagje vrij!

26/10
De zus van de kapster van de poetsvrouw van Mattis’ overgrootmoeder is ziek.
Wie vindt uiteindelijk het medicijn?
02/11
De doden rijzen uit hun graf. Wie blijft er leven?
09/11
Vandaag is er geen chiro omdat de leiding een toekomstige bestemming moet
bezoeken.
16-17/11
Het regent spaghettislierten. Kom af en ontdek wie van de leiding het eerst zijn
plateau laat vallen! Kom verkleed of in uniform en krijg een beloning.
23/11

Vandaag trekken we eropuit. Neem allemaal jullie MOBIB-abonnement en vijf
euro mee.
30/11
We rouwen om het einde van een maand en het naderen van Juliettes grote test.
( geen chiro vandaag :( )

07/12
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan….
(Speciaal voor ons stelt de Sint zijn vertrek uit).
14/12
Blijf allemaal plakken na de chirodag want het is
wintervuurtje!
04/01
Cinema St-Anneke…
11/01
Er is geen chiro. Brand allemaal een kaarsje voor jullie leiding, die middenin de
examens zit.
18/01
Kunstschaatsen of ijshockey? Laat jullie schaatstalenten maar zien. Neem dus

zeker jullie MOBIB-abonnement, handschoenen en vijf euro mee!
08/02
Versterk de banden met de rest van de chiro!
15/02
Zijn jullie klaar voor de liefde? Cupido houdt zijn pijlen klaar.

Groetjes van jullie leiding Lena, Mattis en Juliette !!

Rakwititoooo
Hallo iedereen! Een nieuw Chirojaar staat weer voor
de deur …
28 september: STARTDAG, kom te weten wie je nieuwe leiding wordt (hee dat
zijn wij dus)
5 oktober: Vandaag is China-dag of een ander-land-dag of wereld-dag
12 oktober: Zwarte beren eten geen peren
26 oktober: voorbereiding op Halloween
16 november: SPAGHETTIIIIIIIIII, kom dat zien!
23 november: Niets is gratis in het leven, jammer genoeg.
7 december: RARARA, wie komt daar aankloppen?
14 december: het is misschien nog geen winter, maar we gaan toch heel erg
goed doen alsof er veel sneeuw ligt
4 januari: Felix op Lieza
8 februari: Kom ons zoeken, we liggen ergens onder een steen van de Unief7

Groetjes en groentjes,
RoRo, Liezzz & Laur

Asketi
05/10

Challenges zonder Duimelijntje

12/10 Wie raadt, die vindt (neem je MIVB abonnement mee)
18/10 Dag van de jeugdbeweging (Ga in uniform naar school!)
19/10 Vandaag is het Evaluate your life day, dus geen chiro
26/10 Hoe goed kunnen jullie mikken, lopen en met geld omgaan?
02/11 Je eet best geen eieren op Deviled egg day, geen chiro
09/11 Leiding gaat jullie kamp voorbereiden, dus geen chiro :(
16/11 Kom lekkere spaghetti eten op Elena haar verjaardag!
23/11 Werk samen om te ontsnappen
30/11 De leiding heeft te veel chocomousse gegeten want het is
vandaag Mousse day, dus geen chiro
07/12 Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan...
14/12 Erik, doe eens rustig!+ wintervuurtje
04/01 Popcorn, chips, snoepjes, ijs…
18/01 SCHAATSEN!
08/02 De examens zijn EINDELIJK gedaan, dit vieren we!

PS: Die dagen bestaan echt lol https://www.daysoftheyear.com/

Groetjes,
Charlouis
Xxx

