
Programma September - Januari 
 
Zondag 13/09:  Vandaag de start van een nieuw pinkeljaar. 
 
Zondag 20/09: Een pinkel word je niet zomaar. Jullie worden vandaag gedoopt tot een echt pinkelmeisje. 
Trek jullie vuile kleren aan. 
 
Zondag 27/09: Wat doet een echt chiromeisje op een zondag? Daar komen we vandaag samen achter! Heb 
je thuis nog leuke dingen om ons paars pinkellokaal op te fleuren? Neem zeker mee! 
 
Zondag 04/10: De Lokerse kermis kon dit jaar jammer genoeg niet doorgaan. Daarom brengen we hem dit 
jaar naar de chiro! Haal de clown in jullie boven, verkleed je in een echte kermisartiest. 
 
Zondag 11/10: Geen chiro aangezien jullie leiding druk in de weer is om overheerlijke pastasaus te maken! 
 
Zondag 18/10: Het wordt stilaan frisjes, daarom brengen we naar de mensen theelichtjes. Haal jullie beste 
pretoogjes en schattigste lach maar al boven. (Financiële actie) 
 
Vrijdag 23/10: Dag van de jeugdbeweging! Toon op school hoe mooi jij met jouw uniform staat en laat 
maar eens zien wie de leukste jeugdbeweging is!  
 
Zondag 25/10: “Hi Barbie”, “Hi Ken”. Vandaag nemen we een kijkje in het leven van Barbie. Kom allemaal 
verkleed als Barbie, met een paarse touch. 
 
Zondag 01/11: Geen chiro. Vandaag branden we een kaarsje voor alle heiligen. Geniet van het verlengde 
weekend. 
 
Zondag 08/11: “Hoeveel jaar bestaat Chiro Sint-Anna?” Dit en nog veel meer kom je vandaag te weten in de 
grote Pinkelquiz! 
 
Zondag 15/11: Wacht maar af totdat jullie grote Disney kenners zijnnnnn! 
 
Zondag 22/11: Vandaag is het HET grote chirofeest: Christus Koning. Meer info volgt. 
 
Zondag 29/11: Doe jullie keukenschort en koksmuts maar al aan. We maken iets heel lekkerssss!  
 
Zondag 06/12: Hoor wie klopt daar kinderen? Vandaag komt Sinterklaas naar ons pinkellokaal. Zijn jullie wel 
braaf geweest dit jaar? ;-)  
 
Zondag 13/12:  Laten we samen een filmpje kijken en chocomelk drinken. Vandaag maken we het gezellig 
op het Kerstfeestje. Neem een cadeautje mee ter waarde van ongeveer €5 en een mundstuk van €1,5 
voor een lekkere boterkoek en chocomelk.   
 
Zondag 20/12: GEEN CHIRO 
Zondag 27/12: GEEN CHIRO 
Zondag 3/01: GEEN CHIRO 
 
Zondag 10/01: Vandaag hebben jullie eens andere leiding. De Aspi 
komen een spel met jullie spelen! :)  
 
Paarse groetjes 
Fien, Iza en Saar  


