
Maandbrief Speelclubs 
September - Oktober - November 

Dag beste Speelclubs! Hieronder vindt 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. 

(Aan alle ouders, gelieve een mail te sturen naar  
speelclubleiding@chiro-oudebareel.be met de naam van uw zoon of dochter. 
U kan ons ook altijd contacteren met verdere vragen op dit mailadres.) 

12/9 : overgang 
Wie o wie is jouw nieuwe leiding? Kom het vandaag te weten op de overgang!


19/9 : kennismakingsgames 
Wat is jouw favoriete kleur? Hoe oud ben jij? Wat is het nummer van je mama? Wat is je 
lievelingseten? Wat wil je later worden? Wat is je favoriete liedje? Vandaag leren we elkaar 
beter kennen.


26/9 : ladder competitie  
LAdddder 

mailto:speelclubleiding@chiro-oudebareel.be


3/10 : foto zoektocht  
Vandaag gaan we op stap in de buurt. Pak je speur en je neus mee want we gaan op 
zoektocht!

 

10/10 : minion games  
                                        
Bello betekend hallo!  
Poopaye! betekend tot ziens!  
Me want banana! betekend Ik ben hongerig!  
Tulaliloo ti amo! betekend We houden van jou!  
Bee Do Bee Do Bee Do betekend VUUR!  
Muak Muak Muak betekend Kus!

Banana! Vandaag mogen jullie verkleed komen als een minion!



17/10 :  schoen games 
Neem vandaag een extra schoen mee… 


24/10:leger games  

jantje vraagt aan opa, hoe kom je aan die medaille?? 
opa zegt heb ik gewonnen bij de oorlog! 
jantje zegt dat is niet eerlijk als ik vecht krijg ik straf!! 

29/10 - 17u Halloween  
Kom vanavond griezelen met ons op de Chiro! We spreken af om 17u op het chiroterrein. 
De leiding zal zorgen voor het avondeten waar jullie van mogen smullen! Kom zeker en 
vast ook verkleed!!! 




5/11 - 7/11 : WEEKEND!!! 
Tijdens het weekend van 5 november tot 7 november gaan we met de speelclubs op 
weekend. Er werd een mail verstuurd met alle nodige info. Via deze link gebeuren de 
inschrijvingen https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfgI9iHH1jRK7iN0lSrJuo-TXvnfeSP4es-Ni3s47Yr_WUneg/viewform . Deze 
link is ook terug te vinden in de mail. Indien u geen mail heeft ontvangen als ouder 
gelieve ons te contacteren op volgend email adres: 

speelclubleiding@chiro-oudebareel.be 

14/11 : actualiteit games  
Wat is er aan de hand in de wereld??


21/11 : reis rond de wereld  
 

https://www.youtube.com/watch?v=vESJhuqVrUU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgI9iHH1jRK7iN0lSrJuo-TXvnfeSP4es-Ni3s47Yr_WUneg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgI9iHH1jRK7iN0lSrJuo-TXvnfeSP4es-Ni3s47Yr_WUneg/viewform
mailto:speelclubleiding@chiro-oudebareel.be


27/11 : Spaghettiavond 
Beste ouders, Chiro Oude Bareel nodigt jullie uit voor onze jaarlijkse 
spaghettiavond op zaterdag 27 november.
Wie zich inschrijft voor 17 november, krijgt een gratis aperitiefbordje.
Spaghetti is à volonté, voor kinderen betaal je €10 en voor volwassenen 
€14. Vegetarische spaghetti is uiteraard ook voorzien.
Inschrijven kan enkel via onze webshop:
https://shop.chiro-oudebareel.be/
(Betaling via Payconiq mogelijk! Zowel online als ter plaatse)
Indien je bij bepaalde personen aan tafel wilt zitten, kan je dit doorgeven 
via de bestelling.
De spaghettiavond gaat door op EDUGO Campus Glorieux
(Sint - Jozefstraat 7, 9041)
Jullie zijn welkom vanaf 18:00 uur voor onze overheerlijke spaghetti te 
komen eten.
Om 20:00 uur gaat ook de Bodega open waar jullie gezellig iets kunnen 
komen drinken!
Zoals gewoonlijk zal het kampterrein voor 2020 op gepaste wijze 
bekend gemaakt worden.
Vergeet zeker je Covid Safe Ticket en mondmasker niet mee te nemen! 
Het mondmasker is verplicht vanaf 10 jaar. Het mondmasker mag af 
wanneer jullie neerzitten.
Wij hopen jullie te mogen ontvangen.

https://shop.chiro-oudebareel.be/?fbclid=IwAR0kGC498bvjsNbpHdE0mJASfIhCRgrssU89lECZv-MpP9btDYvqO4RfDxU


28/11 : Geen chiro! 
De leiding heeft zijn buikje rond gegeten en jullie hopelijk ook, dus deze middag gaan wij 
een beetje uitrusten :)


3/12 : SINTERKLAAS KOMT NAAR DE CHIRO 
(18u30-21u) 

Hallo, 

Sinterklaas zat te bedenken 
Wat hij jou zou kunnen schenken 
Maar het lukte helaas niet 
Zonder hulp van Zwarte Piet 

Die, ten prooi aan angst en beven 
Thuis in Spanje was gebleven 
Door het voortdurend gezeur 
Over zijn pikzwarte kleur 

Dus, door al die malligheid 
Was Sint nu zijn maatje kwijt 
En nu zat hij, Godbewaar! 
Met zijn handen in het haar 

“Het is werkelijk van de zotte 
Wat geef ik nu aan Charlotte?!” 
Sint die vreesde voor een flop 
En belde Piet daarom maar op 

“Piet, je moet me zonder dralen 
Snel uit de penarie halen 
Wat kan ik Charlotte geven 
Om plezier aan te beleven?” 

Zwarte Piet zei: “Sint, bedaar! 
Ik heb de oplossing al klaar! 
Geen marsepein of peperkoek 
Geef haar maar gewoon een boek!" 

SINT EN PIET


	12/9 : overgang

