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7 oktober: Startdag.
Vandaag begint de chiro. Wie o wie wordt jullie leiding.
14 oktober: Teambuilding + vriendjesdag
Neem een vriendje mee naar de chiro. Verder gaan we spellen spelen om
van jullie 1 sterk team te maken.
21 oktober: Geen chiro
Zaterdag 20 oktober organiseren we de Don Simon-fuif. Hierdoor is er ’s
zondags geen chiro. Voorverkoopkaarten zijn verkrijgbaar bij de leiding.
28 oktober: Halloween
Booeee!! Het is bijna Halloween. Vandaag is het chiro van 19-22u. We spelen een griezelig spel
op de Panoven. Als je je eng wilt verkleden mag dat altijd.
4 november: Groot holle wegenspel
Vandaag gaan naar de holle wegen voor het grote holle wegenspel.
11 november: Legerdag.
Ter ere van Wapenstilstand gaan we vandaag een legerdag houden. Kom verkleed.
18 november: Deluxe kampen bouwen xtreme
25 november: Christus koning.
Jullie worden om 10u aan de chirolokalen verwacht. Het is zoals anders om 17u gedaan.
2 december: Grote sinterklaasspel
Hoor wie klopt daar kinderen? Het is de sint en hij heeft een groot spel voor jullie.
9 december: Paralympische spelen
16 december: Groot rakwi-spel
Het wordt een groot spel waarin beslist wordt wie er nu het sterkste is: De rakkers of de kwiks …?
23 december: Wafelenverkoop + warme choco
Vandaag gaan we voor de rakkerkas wafels verkopen. Als de ouders komen verkopen we ook
warme chocomelk. Het duurt vandaag dus tot 17:15u.
28 december: Kerstfeestje.
jullie worden van 19-22u verwacht voor een kerstfeestje. Wij zorgen voor het eten.
Breng een cadeautje mee van ongeveer €5. Enkele weken op voorhand trekken jullie een naam
voor wie het is.
30 december: Geen chiro.
Vandaag geen chiro. De leiding heeft examens.
Januari: De hele maand januari is het geen chiro, omdat de leiding examens heeft. We zien jullie
terug in februari. Tot dan!!

Veel groetjes van jullie leiding:
Jethro Pans (0470/20 68 64)
Anna Merckx (0493/56 45 96)
Mestawet Loots (0471/17 75 65)

