CHIROWIETJE

2 e trimester 2019-2020

VOORWOORDJE
Beste chirowietjes en ouders
Eerst en vooral een supergelukkig Nieuwjaar en hopelijk hebben jullie
spetterende feestdagen gehad en zal 2020vol zitten met superleuke
chiromomenten! Zijn jullie de kerstvakantie al een beetje beu? Niet getreurd,
want vanaf 11 januari staan we weer klaar met spetterende activiteiten op
zaterdagnamiddag. Jammer genoeg zal een groot deel van de leiding er een
tijdje van tussenuit knijpen tot eind januari omdat ze heel hard studeren voor
hun examens, maar niet getreurd, de jongste leidsters kunnen dit wel een tijdje
alleen aan ☺. Ook dit trimester staan er ons een heleboel supermegasjieke
activiteiten te wachten (net zoals altijd natuurlijk ☺) en zullen we weer
eindeloos plezier maken.
Wat staat er jullie allemaal te wachten in het tweede trimester?
Noteer alvast allemaal 14 maart in jullie agenda, want dan zijn de beste
snoepjes van het land weer te koop op onze jaarlijkse snoepverkoop! (lees er
meer over verder in dit boekje) Ook organiseren we een dikketruiendag (op 8
februari) en onze ‘taart en koffie’ (op 21 maart).
Natuurlijk gaan we ook op daguitstap (op 4 april), maar naar waar is natuurlijk
nog een grote verrassing. SPANNEND!!!

Wij hebben er alvast heel veel zin in en staan te popelen om spelletjes te
spelen met jullie iedere zaterdag!

Vele kusjes
Jullie leidsters x

BELANGRIJKE DATA
8 februari 2020
Op 11 februari doet onze chiro mee aan de dikketruiendag. We
vragen daarom aan alle kindjes om warm gekleed naar de chiro te
komen, want we zullen de verwarming een paar graden lager
zetten. We doen hier aan mee omdat onze chiro een groene chiro
is en we zo de opwarming van de aarde willen tegengaan.

14 maart 2020
De lekkerste snoepjes van het land zijn weer te koop in Gits op 14 maart zodat
we een spetterend en onvergetelijk kamp kunnen organiseren voor onze leden.
We hebben van alles wat in de aanbieding zoals de gewone snoepjes, maar ook
de zure variant.

21 maart 2020
Onze spetterende ‘ Taart en koffie’ is ons nieuw initiatief van de Chiro en het
belooft heel gezellig te worden. Kom zeker eens langs voor lekkere taart en
koffie!

4 april 2020
Op 4 april vindt onze daguitstap plaats! De uitstap is nog strikt geheim, maar
we kunnen wel al zeggen dat het de moeite wordt. Verdere info over de
daguitstap volg later dit trimester!

Wat is ‘ Taart en koffie’ ?
Taart en koffie is een nieuw evenement die doorgaat op 21 maart 2020. U zal
er vanaf 14:00 een stukje taart kunnen kopen en een kopje koffie of thee
kunnen nuttigen aan democratische prijzen. Terwijl zal ook uw kind leiding
krijgen door onze fantastische leidingsploeg, dus zal je eens kunnen zien hoe je
kind ravot en speelt iedere zaterdag. Kan u zaterdagnamiddag niet? Niet
getreurd, wanneer u uw kind ophaalt van de chiro zal het nog steeds mogelijk
zijn om een stukje taart of een drankje te kopen! Tot dan!

KARMASPI 2020
De aspi’s organiseren op 8 februari 2020 de jaarlijkse fuif ‘Karmaspi’. Iedereen
die wil kan een kaartje kopen bij 1 van de aspi’s! Vergeet ook zeker niet om hun
Facebookpagina te bezoeken!

SNOEPVERKOOP
Dit jaar gaat onze jaarlijkse snoepverkoop door op 14 maart 2020. Alle
leeftijden kunnen die middag meehelpen om snoepjes te verkopen, dus alle
kindjes zijn gewoon welkom in de chiro vanaf 14:00. Dan zullen alle
chirowietjes van deur tot deur gaan om snoepjes te verkopen aan
democratische prijzen. Er is een gewone variant en een zure variant. Ook zal
het mogelijk zijn om in de chiro zelf één of meerdere zakjes snoep te kopen,
indien je niet thuis bent om een zakje te kopen aan de deur. De opbrengst van
dit geld zal integraal naar ons kamp gaan, zodat het een nog toffer kamp wordt
voor alle chiromeisjes!

SLOEBERS
Dag sloebertjes, het eerste trimester zit er jammer genoeg al weer op, maar niet getreurd want er
komt een NOG beter 2e trimester aan!! Samen met aapjes, slangen, vogels, de leiding en nog veel
meer zullen jullie dit trimester doorbrengen in de jungle.. Bekijk iedere week eens het boekje want
onze jungleactiviteiten worden soms eens afgewisseld met andere activiteiten.
Heel veel groetjes van de enthousiaste leiding,
Aline, Steffi & Renée xxx

11 januari
Jungle Book
18 januari
Tiptiens geven
leiding
25 januari
Aspi’s geven
leiding
1 en 2 februari
Sloeber- en
Speelclubweekend
Info volgt!
8 februari
Dikketruiendag

15 februari
Safarispel
22 februari
In de jungle

29 februari
Het grote
dierenrijk
7 maart
Geen chiro ☹
14 maart
Snoepverkoop
21 maart
Chiro
+ Koffie en
taart (info
volgt)
28 maart
Zoektocht naar
de verdwenen
dieren..
4 april
Daguitstap
Info volgt!

SPEELCLUB
Dag lieve superhelden, na een fantastisch leuk
eerste trimester met jullie zijn wij er helemaal klaar
voor om er ook een spetterend tweede trimester van
te maken. Elke zaterdag zullen wij opnieuw talloze
spelletjes voorzien, wij zien het alvast
heeeeeelemaaaal zitten !!!!!

Zat 18/01 captain america

Zat 4/01 : Batman
Zat 11/01 spiderman

Zat 25/01 teenage mutant ninja turtles
Zat 1/02-2/02 ‘THE CLASH’ : sloeber
en speelclub weekend (verdere info
volgt)

Zat 22/02 power rangers
Zat 8/02 mega mindy

Zat 15/02 superman

Zat 7/03 geen chiro, the hulk neemt de
leidsters mee op leidingsweekend

Zat 14/03 snoepverkoop
Zat 29/02 the joker

28/03 star wars
21/03 CHIRO + koffie en taart ( info
volgt)

Heel veel liefs van jullie leidsters
Lore, Margaux en Julie xxxxx

KWIKS

KWIKJES 2019-2020

Jullie mogen eigenlijk elke week verkleed
komen!!

💚💚💚

11/01

18/01

25/01

01/02

08/02

Kinderverzorgster

Boer

Stewardess

Militair

Dokter &
Boef &
verpleegster politie

Kom in je
vuilste kleren! Dikketruiendag

(Baby’s)

21/0223/02

Kom verkleed
in
politieagent,
Mega Mindy
of boef

29/02

07/03

14/03

21/03

28/03

04/04

Badmeester

Geen chiro
(wenen)

Snoepjesverkoper

Weddingplanner

Non &
priester

Daguitstap

WEEKEND
Meer info
volgt

15/02

Neem jullie
zwemgerief
mee

Leidingsweekend

Taart & koffie
voor de
ouders
(meer info in
het boekje)

TIPPERS
Dag beste tippertjeeeeeeees
Het eerst trimester zit er ook al weer op. Hopelijk hebben jullie het nu al kei leuk gehad en staan
jullie te popelen om het tweede trimester nog zotter, creatiever en leuker te maken dan het eerste.
Ook voor deze periode hebben we weer een thema, namelijk FC de kampioenen! Begin maar al op te
warmen zodat jullie spieren het niet begeven tijdens onze fysieke spelletjes!
Heel veel groetjes
Trainers Pauline en Elise
11/01
18/01
25/01
1/02
8/02
15/02
22/02
29/02
7/03
14/03
21/03
28/03
4/04

Nieuwsjaarsmatch tegen de pottestampers
Toog hangen met Xavier
Auto’s repareren met DDT
Ik zeg altijd…..
Miserie,Miserie,Miserie
EEEEj mijn duiven moeten vallen!
De pussycat mijn gedacht!
Vleesjes maken in de Bomavleesindustrie NV
Hallo ben ik op radio hallo?
Snoepverkoop
Rijden met het bolleke van Markske
Helpen op het huwelijk van boma, Goedele,
Pascal en Maurice
DAGUITSTAP

TIPTIENS
Na een fantastisch eerste trimester gaan wij gewoon lekker door. Samen met Martien Meiland en de
vele snoepjes maken we er een heel tof tweede semester van! #Neverwanneloseyou
#foreverinmyheart #Tiptiens

ASPI’S
Dag beste aspietjes,
Nu alle kerstfeesten, nieuwjaardrinks en familiefeesten achter de rug zijn is het weer tijd voor:
CHHHIIIIIRRROOOOOO !!
Het wordt de trimester der trimesters! Hou jullie klaar.
Zie hieronder wat we deze trimester allemaal zullen uitsteken :
11 januari

Chiro met leidster Fiebe. Steun leidster Sarah in de blok !

18 januari

Hoe zou het zijn om leidster te zijn?

25 januari

Let’s try out!

2 februari – 9 februari

IIIIIIIINNNNNLLLLEEEEEFFFWWWEEEEEEEKKKK

15 februari

Cupido komt langs xpxdxs

22 februari

Spelletje hier, spelletje daar, spelletje overal

29 februari

Nelepsejtellepsneeewnetal

7 maart

Geen chiro. De leiding gaat op leidingsweekend

14 maart

JOEPIE! We zijn terug 😊

21 maart

Koffietje, taartje, chocomelkje,…

28 maart

C_H_I_R_O

4 april

Daguitstap

PS: Houden we opnieuw zo’n fotoshoot als toen

CHIROSCOOP
Ram
Algemeen: De liefde zit voor jou niet echt mee… Maar kop op, je zal snel genoeg de prins op
het witte paard vinden! Dus geniet nog maar even van je single leven.
Jouw chirovoornemen: Ik zal nooit te laat komen
Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Vlaggenroof

Stier
Algemeen: Jij bent zeer gelukkig, dus hou dat gevoel vast en verspreid dat gevoel over de
hele chiro!
Jouw chirovoornemen: Ik zal heeeeeel luid meezingen tijdens de formatie
Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Tussen 2 vuren

Tweeling
Algemeen: Het vorige trimester ben jij niet veel naar de chiro gekomen, en daar heb je spijt
van. Maar het is nog niet te laat! Je kan in het tweede trimester je iedere zaterdag komen
uitleven omdat schuldgevoel kwijt te raken. Komen is de boodschap!
Jouw chirovoornemen: Ik zal iedere week naar de chiro komen
Chirospel waarin jij de ster zal zijn: 1,2,3 piano

Kreeft
Algemeen: Jouw liefdesleven is top, je ziet je liefje(s) graag en speelt veel met elkaar.
Houden zo! Geniet van deze mooie tijd!
Jouw chirovoornemen: Ik zal af en toe eens de leidsters masseren
Chirospel waarin jij de ster zal zijn: 1 tegen allen

Leeuw
Algemeen: O wee als je ouders je vertellen dat je deze zaterdag niet naar de chiro kan
komen, je komt namelijk zo graag naar de chiro. Maar kop op, volgende week kan je weer
komen ravotten.
Jouw chirovoornemen: Ik zal actief meedoen met de spelletjes
Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Blauwe foef

Maagd
Algemeen: Op school gaat alles goed. Je punten zijn goed, je hebt veel vriendjes, je bent de
favoriet van de juf. Doe verder je best op school en blaas in het weekend stoom af in de
chiro!
Jouw chirovoornemen: Ik zal nooit mijn jas of mijn trui vergeten in de chiro
Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Dassenroof

Weegschaal
Algemeen: Soms heb jij geen zin om naar de chiro te komen, en wil je liever in je luie zetel
zitten. Maar eens je in de chiro bent, ben je heel blij dat je gekomen bent. Dus afkomen is de
boodschap!
Jouw chirovoornemen: Ik zal met veel zin naar de chiro komen
Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Tik tak boem

Schorpioen
Algemeen: Jij speelt actief mee met de spelletjes, en speelt graag met de andere kindjes.
Probeer soms ook eens een ander kindje aan het woord te laten want jij bent een
spraakwaterval!
Jouw chirovoornemen: Ik zal altijd mijn koekje helemaal opeten
Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Tikkertje

Boogschutter
Algemeen: Jij helpt graag anderen, wanneer er een kindje gevallen is zal je altijd helpen en
om hulp vragen bij de leidsters. Dat is een zeer positieve eigenschap!
Jouw chirovoornemen: Ik zal eens in een ander groepje spelen om nieuwe kindjes te leren
kennen
Chirospel waarin jij de ster zal zijn:

Steenbok
Algemeen: Je amuseert je rot in de chiro. Je hebt veel vriendjes, toffe leidsters, toffe
spelletjes. Dus voor jou is het een plezier om naar de chiro te komen!
Jouw chirovoornemen: Ik zal mijn papiertje van mijn koek altijd in de vuilbak gooien
Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Uittrekketje

Waterman
Algemeen: Jij bent een echte dromer! Tijdens het vrij spelen gebruik jij je rijkelijke fantasie
en trekt andere kindjes daarin mee. Houden zo!
Jouw chirovoornemen: Ik zal mijn afval in de juiste vuilbak gooien
Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Omgekeerd verstoppertje

Vissen
Algemeen: Soms ben je een beetje stiller dan de andere kinderen, maar daarom vind je het
niet minder leuk in de chiro! Speel goed mee met de spelletjes en je word vanzelf luider.
Jouw chirovoornemen: Ik zal eens iets vertellen over mezelf
Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Paardenbril

