
Maandbrief Pinkels 2022-2023
september

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
Mathis, Amber, Katlijn en de 2 Luna’s

Gelieve een mail te sturen naar pinkelleiding@chirooudebareel.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:

26 november:
Spaghettiavond

21-22 april:
feestweekend

10-12 maart:
PINKELWEEKEND



Zondag 11 september: Overgang aan zee
Vandaag komen jullie jullie nieuwe leiding voor het komende jaar te
weten? zijn jullie even enthousiast als ons? Wij hopen alvast van
wel!

Zondag 18 september: vriendjesdag
Liefste pinkels, vandaag zouden wij heel graag
laten zien aan alle kindjes van de buurt dat de
Chiro KEI VET COOL is! Daarom vragen we jullie
om al jullie vriendjes en vriendinnetjes vandaag
mee te nemen!

Zondag 25 september: kennismaking
hallo pinkels! wie zijn jullie eigenlijk? Hoe oud ben je?
Wat is je hobby? Heb je broers of zussen? dit komen
we vandaag allemaal te weten aan de hand van leuke
spelletjes!



Zondag 2 oktober: boeren en boerinnen
Vandaag leven we ons in in echte boeren & boerinnen. Kunnen
jullie als de beste koeien melken, met een tractor rijden & mest
opruimen? Dit zien we vandaag!

Hier al een voorbeeld van hoe jullie zich als perfecte boeren kunnen
verkleden. We willen enkel maar boeren en boerinnen zien
vandaag!

Zondag 9 oktober: GEEN CHIRO → Jubileum VZW
Dit weekend is het Jubileum van de VZW. Er zal dus GEEN CHIRO
zijn vandaag!

Zondag 16 oktober: piratenzoektocht
Deze zondag gaan we op zoek naar de schat! Kunnen jullie piraten
de schat vinden binnen  Chironamiddag? Wie als een echte piraat
verkleed komt heeft al een voorsprong!



Zondag  23 oktober: Laddercompetitie
Wie eindigt het hoogste op de ladder? Dat is de vraag van
vandaag. Daag elkaar uit en probeer zoveel mogelijk te winnen.
Succes pinkels!

Zondag 30 oktober: Halloween
Halloween komt eraan. Vandaag gaan we griezelen! Kom allemaal
maar verkleed, maar niet te eng hè natuurlijk anders wordt de
leiding nog bang van jullie… BOEEEEEE HHHHH



WIJ HEBBEN ALVAST KEI VEEL ZIN IN KOMENDE ZONDAGEN!

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


