Beste ouders en Chiroten,
Deze chirist is net iets anders en korter dan normaal.
Aangezien een heel groot deel van de leiding in de maand Januari examen heeft zullen de
komende weken de Kapoenen en Speelclub op zondag samen spelen, net als de Sloebers en
de Rakwi. De oudste groepen hebben jammer genoeg nog steeds geen Chiro. "
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Nog enkele belangrijke aandachtspuntjes:
-

De Chiro begint om 14h15 en stopt om 17h15
De Kapoenen en Speelclub komen binnen langs de grote poort, Sloebers en Rakwi
gaan naar de tweede poort voor de Pom-gebouwen.
Dit nieuwe jaar starten we met leuke Chirokledij. We verwachten dat iedereen op
zondag iets van de Chiro aan heeft.
Een drinkbus meenemen is aangeraden, wij zorgen voor iets lekkers.
Indien je ziek bent of iemand in je omgeving ziek is blijf je thuis.

Indien jullie nog vragen of opmerkingen hebben kunnen jullie zeker een kijkje nemen op
onze website of contact met ons opnemen via een mailtje naar
Chirohoeilaart@hotmail.com. U kan ook altijd de hoofdleiding contacteren, Marinne (04
94 224 189) of Britt ( 04 76 714 350).

Kapoenen en speelclub
Dag lieve kapoenen en speelclubbers! De leiding heeft het druk met
studeren daarom gaan wij deze maand samen spelletjes spelen! We
wensen jullie nog een fijn nieuwjaar en dat al jullie mooie dromen
mogen uitkomen. Xxx

10/01: Vandaag worden jullie allemaal opgeleid tot echte indianen!
Wil jij een echte indiaan worden? Kom dan zeker naar de Chiro!
17/01: Wij hebben van een vogeltje gehoord dat er aliens zijn geland
in het dorp. En het is aan ons om ze te zoeken en terug te sturen
waar ze vandaan komen!
24/01 :SUPRISEEEEEE Benieuwd wat we gaan doen vandaag? Kom
dan zeker naar de Chiro!
31/01: Vandaag gaan we naar het bos! Zie dat je kleren aan hebt dat
wel eens vuiler mogen worden.

Dikke kussen van ons voor jullie! Xx

Eerst en vooral een Gelukkig nieuwjaar!
Omdat het examens zijn besloten we de rakkers en sloebers samen te zetten,
dit is de perfecte combo voor veel actie en amusement.
10 januari: Soldaten geef acht! Zijne Majesteit de Koning heeft onze hulp nodig.

17 januari:Eens zien wie het snelste miljonair wordt. De Joengele is omgetoverd
tot Las Vegas.

24 januari: Kom gecamoufleerd naar de Chiro want je zal het nodig hebben.

31 januari: Vandaag sluiten we jullie op! We zijn jullie beu! MOPJE! Jullie
moeten ontsnappen uit de Joengele.

