
Maandbrief Pinkels 2022-2023
April-Mei

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:

21-22 april:
feestweekend

30 april: infoavond kamp
7 mei: infoavond kamp

mailto:pinkelleiding@chiro-oudebareel.be


Zondag 2 april: bosspel
Trek je vuile kleren, en bottines maar al aan. Want vandaag gaan we
naar het bos!

zondag 16 april: paas games
heb jij de paashaas al voorbij zien huppelen? Al veel
chocolade gegeten? Al eieren gevonden? Vandaag alles
rond pasen!

Zondag 23 april: GEEN CHIRO
doordat het ons feestweekend is geweest, zal er geen
Chiro zijn.

Zondag 30 april: pisquiz (infoavond)
Vandaag testen we jullie hersenen
gecombineerd met wie het meeste water kan
drinken. Ik hoor jullie hersenen al kraken en
jullie maag al grommen! tot zondag!



Zondag 7 mei: Allen tegen leiding (infoavond)
Jullie tegen ons! wie wint de leiding of de pinkels? Vandaag zullen
we het zien!

Zondag 14 mei: Uitstap!
Vandaag gaan we op uitstap naar het Harry Malter Park !!! Voor
deze uitstap volgt er later nog info, deze zal verstuurd worden via
mail en in de whatsapp groep.



Zondag 21 mei: waterspelletjes!
Het is mei, dus mooi weer! En wat is leuker dan waterspelletjes bij
mooi weer? Waterspelletjes op de Chiro bij mooi weer!

zondag 28 mei: heksen games
Hoe maken die heksen hun
toverdrankjes? wat zit erin? Hoe
komen ze aan hun ingrediënten?...
Wij zullen het onderzoeken!

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


