Programma oktober t.e.m. januari

Zondag 7 oktober: STARTDAG: joepie, eindelijk (weer) Chiro!
Zondag 14 oktober: VRIENDJESDAG: breng allemaal een vriendinnetje mee
om kennis te maken met de Chiro!
VRIJDAG 19 oktober: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING: vandaag dragen we
onze Chirokleren naar school!
ZATERDAG 20 oktober: DON SIMON: onze jaarlijkse topfuif vindt vandaag
plaats. Jullie ouders zijn hier allemaal welkom! Tickets bij jullie leuke leiding!
Zondag 21 oktober: GEEN CHIRO: na onze spetterende fuif moet jullie leiding
even uitrusten… Daarom jammer genoeg geen Chiro vandaag ☹
ZATERDAG 27 oktober: HALLOWEENSPEL: deze avond gaan we samen een
beetje griezelen en maken we leuke knutselwerkjes. Onze griezelparty vindt
plaats van 19u tot 21u30 (verkleden mag altijd)
Zondag 4 november: SPEELCLUB OP EXPEDITIE: we trekken naar de holle
wegen, dus doe allemaal schoenen aan die vuil mogen worden.
Zondag 11 november: GEZELSCHAPSSPELLETJESNAMIDDAG: neem vandaag
jullie eigen leukste gezelschapsspelletje mee om er een gezellige namiddag
van te maken.
Zondag 18 november: HET GROTE INDIANENSPEL: vandaag dompelen we
jullie onder in de indianenwereld! Wie van jullie is de beste indiaan? Om een
echte indiaan te zijn, is de eerste stap natuurlijk je verkleden 😉
Zondag 25 november: CHRISTUS KONING: jullie worden vandaag verwacht
vanaf 10u tot 17u op de Chiro!
Zondag 2 december: ZWARTE PIETEN SPEL: we gaan jullie vandaag trainen om
echte zwarte pieten te worden!
Zondag 9 december: SCHAATSEN: we maken een uitstap naar de
schaatsbaan! Vervoer wordt voor jullie geregeld. We verzamelen om 13u aan
de Chiro en zijn om 17u terug. Neem allemaal 6 euro mee.
ZATERDAG 15 december: KERSTFEESTJE: om al in de kerstsfeer te komen,
organiseren we vandaag een kerstfeestje! We gaan samen eten op de Chiro
en breng ook allemaal een cadeautje mee van ongeveer 5 euro. Het feestje
zal doorgaan van 18u tot 21u.

Aangezien jullie leiding examens heeft, zal het voor de rest van december en
januari geen Chiro meer zijn ☹

Vrolijke Chirogroetjes!
Mirthe
Brenda
Lieselotte
Stephanie

0489 58 99 11
0470 27 49 62
0471 10 23 86
0497 81 74 05

