Maandbrief speelclubs
Maart – April - Mei
Dag beste Speelclubs! Hieronder vind je terug wat we deze komende
maanden allemaal gaan doen van activiteiten op de Chiro. Houd je alvast
klaar voor een fantastisch leuk Chirojaar!
Groetjes Jonas, Michiel, Arno, Luna & Victor.

Gelieve een mail te sturen naar speelclubleiding@chirooudebareel.be met de naam van uw speelclub(s), als we uw emailadres nog niet hebben. U kan ons ook altijd contacteren met
verdere vragen of opmerkingen.

Er worden soms aanpassingen gemaakt aan de maandbrief.
Dus kijk zeker elke week.

Zondag 20/3: Talenten games
We zouden vandaag eens willen zien wat jullie het beste kunnen! Wie kan er kei
goed voetballen? Wie is de beste danseres? Wie kan ons altijd doen lachen?
Vandaag komen we erachter!

Vrijdag 25/3 - Zondag 27/3: JUBILEUM!!!!
Het is ons jubileum weekend, zorg dat jullie allemaal aanwezig zijn!!
Hoe meer zielen hoe meer vreugd!!!
https://shop.chiro-oudebareel.be/

Zondag 3/ 4: funny games
Hebben jullie al veel mensen in de maling genomen vrijdag? Alleszins je zal
nog nooit zoveel gelachen hebben als vandaag! Trek je lolbroek maar aan voor
de grappigste dag van je leven!

Zondag 10/4: GEEN Chiro wegens
paasvakantie

Zondag 17/4: Geen Chiro wegens weekend
weg met de leiding om kamp voor te bereiden

Zondag 24/4: paas games
Heb jij de paashaas al voorbij zien huppelen? Al veel
chocolade gegeten? Heb je al veel paaseieren
gevonden?
Vandaag alles rond Pasen, eieren, en zoveel meer.

Zondag 1/5: arbeid games
Weten jullie al wat jullie willen worden later? Vandaag zetten we jullie allemaal
eens goed aan het werk!

Zondag 8/5: gescheiden namiddag

Vandaag spelen de jongens apart met de jongensleiding, dus maak je klaar
voor een middag ravotten!!

De meisjes blijven bij leidster Luna vandaag! Zin in een keitoffe namiddag met
enkel de meiden? Lets go girls!

Zondag 15/5: Kamp Waes
Beste speelclubs vandaag gaan jullie bewijzen of jullie wel speelclub waardig
zijn. Zijn jullie doorzetters of geven jullie op? Vandaag komen we dat te weten.

Zondag 22/5: afval games
Alles in de vuilbak, niets achterlaten! Dat is de boodschap! Alles proper dat is
het doel van vandaag! Dit doen we natuurlijk niet zomaar, er zit een kei zot spel
aan verbonden!

Zondag 29/5: water games
De zon hangt in de lucht, tijd voor wat verfrissing en lol!

Wij hebben alvast heel veel zin in de komende zondagen!!

Groetjes Arno, Victor, Jonas, Michiel & Luna

Voor extra vragen of opmerkingen mag u ons altijd contacteren op dit emailadres:
Speelclubleiding@chiro-oudebareel.be

