
Maandbrief Pinkels 2022-2023
Februari-Maart

Dag beste pinkels! hieronder vind je terug wat we komende maand
allemaal gaan doen van activiteiten op de Chiro.
Hou je maar klaar voor een fantastisch Chirojaar!

Groetjes van jullie mega enthousiaste pinkelleiding
Amber, Katlijn en de 2 Luna’s

Gelieve een mail te sturen naar pinkelleiding@chiro-oudebareel.be
met de naam van uw pinkel(s), als we uw e mailadres nog niet
hebben. U kan ons ook altijd contacteren met verdere vragen of
opmerkingen in onze whatsapp groep.
U kan deze Qr code scannen om in de whatsapp groep te geraken.
Hierin zullen wij het meeste communiceren, een aanrader dus!

Een paar belangrijke
data:

19 februari: ontbijtactie
VZW

10-12 maart:
PINKELWEEKEND

21-22 april:
feestweekend

mailto:pinkelleiding@chiro-oudebareel.be


Zondag 5 februari: zoektocht
De meisjesleiding is spoorloos! Waar zijn ze naartoe? Heeft iemand
hun gezien? Samen met Mathis gaan jullie op zoek! zouden jullie
hen vinden? Alvast veel succes!



zondag 12 februari: casino in het job!
Vandaag spreken we af om 14u aan het
jeugdhuis job! we gaan een casino
namiddag tegemoet! wie zal het meeste
verdienen? wie zal het meeste uitgeven?
Vandaag komen we het te weten

Zondag 19 februari: tournee minerale
vandaag doen we alles in het teken van water!

Zondag 26 februari: kasactiviteit
Omdat ons kampterrein dit jaar veel centjes kost, kunnen wij wel
wat extra gebruiken. Daarom gaan we vandaag de beste verkoper in
onszelf naar boven halen! hopelijk veel centjes, voor een mooi
kampterrein en leuk materiaal!



Zondag 5 maart: verjaardagsfeestje!
gisteren was leidster Luna jarig. Tijd voor
een feestje dus! helpen jullie mee alles
organiseren voor een top feest?

Vrijdag 10- zondag 12 maart:
Pinkelweekend !!!
Dit weekend gaan wij op pinkelweekend!
Dit zal doorgaan in Wachtebeke. Verdere
informatie komt nog.
Link voor inschrijving:

https://forms.gle/VUjUjKRhbarpzN7K9

Zondag 19 maart: Levend ganzenbord
Het spelletje ganzenbord is een klassieker! Vandaag spelen wij dit
ook. Het enigste verschil is nu zijn jullie zelf de pionnen! veel
succes!

zondag 26 maart: GEEN Chiro
de leiding heeft afgelopen weekend het groot kamp voorbereid,
daarom nemen wij vandaag allemaal een dagje rust.

Groetjes de pinkel leiding! Katlijn, Amber & de 2 luna’s :)

https://forms.gle/VUjUjKRhbarpzN7K9

