
Programma januari  – april 
 

23/12, 30/12 en 6/01: Geen Chiro. Geniet van de sfeervolle feestdagen!   

13/01: Gezien de leiding flink aan het studeren is, komen de aspi’s in onze plaats leiding geven. 

ZATERDAG 19/01: we knallen het nieuwe jaar in met een spetterende Nieuwjaarsreceptie!  

Opgelet dit is een avondactiviteit van 18u tot 20u. 

VRIJDAG 25/01: kom in jullie cosy outfit (lees: pyjama) naar de Chiro voor een filmavond. Opgelet 

dit is een avond activiteit van 18u tot 20u. 

3/02: Tik tak tik tak tik tak…. Zal jij de race tegen de klok halen tijdens dit super spannend tijdspel?? 

10/02: Hoe zal jij er over 60 jaar uit zien? Kom verkleed als oude bomma naar de Chiro en we 

houden een gezellige bommanamiddag! 

17/02: Overal liefde, liefde is overaaaaal… Vandaag spelen we een romantisch Valentijnspel!  

24/02: Joepie we gaan kni kna KNUTSELEN!  

03/03: Wie oh wie is de slimste speelclub aller tijden? Dat ontdekken we deze namiddag tijdens 

onze knotsgekke quiz!  

10/03: Deze namiddag zal er geschiedenis geschreven worden, de pinkels gaan namelijk battelen 

tegen jullie, de speelclub! Wij zijn er alvast van overtuigd dat de speelclub zal winnen! :D 

Vrijdag 15/03 – zondag 17/03: Het is eindelijk zo ver… Jullie hebben er lang naar uitgekeken…  

We gaan op een superdeluxemegazalig SPEELCLUBWEEKEND!!! Meer info volgt nog. 

24/03: Het grote speelclub beauty salon zal geopend worden tijdens deze verwen-jullie-leiding-

namiddag!  

31/03: Ontbijtactie, dus geen Chiro. Jullie kunnen ’s morgens genieten van een, door jullie leiding 

aan huis gebracht, heerlijk ontbijt! 

7/04: We willen de Paasvakantie goed inzetten en dit doen we met een overheerlijke Paasbrunch! 

Opgelet, deze keer is het Chiro van 11u tot 14u.  

14/04: Gezien het succes van vorig jaar doen we het dit jaar gewoon opnieuw: we spelen met heel 

de Chiro het grote massaspel!  

21/04: Het is Pasen dus geen Chiro 

 

Wij wensen jullie een zalige Kerst &  

een spetterend 2019! ;-)  

 

Gele kusjes van jullie leidsters, 

Kiana, Lotte, Laura en Laurien  


