Januari – februari 2020
Hoera, het nieuwe jaar is weer begonnen. En ook in 2020
maken we er weer een spetterend chirojaar van!
De leiding is mogelijk nog wel druk in de weer met de
examens de eerste weken van het nieuwe jaar. Maar niet
getreurd, op zondag valt er altijd wel iets te beleven in de
chiro.
En zoals elk jaar komt ons fantastische groepsweekend er
ook weer aan. Duidt het Valentijnsweekend van 14 tot 16
februari al maar met een vette stip aan in je agenda, want
trekken we er weer een weekendje op uit. Meer informatie
volgt nog!

YOW YOW RAKWI’S ;) ZIJN JULLIE BENIEUWD WAT WE VOLGENDE
MAANDEN VOOR JULLIE IN PETTO HEBBEN? KIJK MAAR SNEL!
5/1: we gaan de wereld rond reizen wie gaat er mee?
12/1: we spelen een groot spel en het heeft te maken met
ganzen. Weten jullie al welk spel we gaan spelen?
19/1: we gaan vandaag knutselen met voeding.
2/2: doe vandaag maar goede wandelschoenen aan want we
gaan een speciale tocht doen.
9/2: vandaag gaan onze aspi’s nog eens leiding geven!
14-16/2: ons super tof weekend is er weer hopelijk gaan er veel
van jullie mee! De brief volgt nog.
23/2 vandaag is het spijtig genoeg geen Chiro maar geniet van
jullie vakantie
Jullie liefste leiding
Noa en Marie-Julie

KETO’S
5/1/2020

Vandaag spelen we een super cool
stadsspel. Vergeet jullie lijn kaarten
niet!

12/1/2020

Escape room!

19/1/2020

Reisje rond de wereld!

26/1/2020

Voorbereiding Quiz en
plantenverkoop met een leuke twist.

2/2/2020

Spijtig genoeg is het vandaag geen
Chiro

9/2/2020

Haal jullie groene vingers boven, we
verkopen vandaag onze plantjes.

14/2/2020-16/2/2020

Groepsweekend, joepie!!!
Extra uitleg volgt nog

23/2/2020

Beat the parents! We spelen een spel
met jullie ouders. extra uitleg volgt
nog

De beste leiding van het land
Anouk en Laura

05/01 – quiz “wifi in Tahiti”
12/01 – “Eindelijk, iemand anders dan Bjorn als leiding!”

19/01 – Stadsspel “Geordie Shore”

26/01 – Verkoop

02/02 – Geen Chiro ☹

09/02 – Aspistage

14/02 – 16/02 – Chiroweekend

23/02 – 29/02 – Aspitrant
Hopelijk zie ik jullie met zijn allen op deze toffe zondagen!
Bjorn

Vind jij hieronder alle leiding terug?
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