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Beste ouders,  

Er zijn al veel verloren voorwerpen gevonden op onze Chiro. Is uw 
zoon/dochter iets kwijtgeraakt of mist u iets? Vraag het dan eens aan 
de leiding en we zullen er zeker en vast eens achter horen. We gaan 
ook voor de Chiro begint eens alle verloren voorwerpen vanvoor 
leggen en dan kan u eens kijken of er iets tussen ligt van uw 
zoon/dochter. 

In de maanden December en Januari is het voor de jongste 
afdelingen Chiro tot 17u.  

Zoals sommige ook al van jullie weten zijn de nieuwe toiletten af op 
het pleintje. Natuurlijk is het nooit gelukt zonder de hulp van de 
mensen mee deel hebben uitgemaakt aan dit project, de schilders en 
onze VB Els. Dank jullie wel! U mag gerust eens een kijkje gaan 
nemen hoe het allemaal eruit ziet! 

 

Groeten  

De Leiding 

  



December 

Heeeeeeeey Ribbeltje. Deze maand gaat het wat kouder worden en de leiding is er al op 
voorbereid op de winter maar zijn jullie voorbereid om zotte dingen met ons te doen. Vanaf 
nu is de chiro ook maar tot 17. 

 

3 december 
Oh wie klop daar kinderen? 
Is dat de Sinterklaas. 
De leiding is al heel braaf geweest dit jaar, maar  
zijn jullie braaf geweest dit jaar. 
 
10 december 
Vandaag ligt er al heel veel sneeuw en als er sneeuw ligt kunnen 
we sneeuwpopen maken. Maar eerst moeten we ons kunnen 
bewijzen dat we  
klaar zijn voor de winter dus we moet samenwerken om een 
sneeuwpop te maken. 
 
 
17 december  
vandaag gaan we het wat rustiger aan doen, want we hebben al de voorbije dagen al veel 
gedaan en jullie leiding is uitgeput dus we gaan een rustige zondag doen. 
 

24 december 
Vandaag is het geen Chiro :( VROLIJK KERSTFEEST 
 
 
31 december  
vandaag is het geen Chiro geniet van het nieuwe jaar 

Van jullie toffe leiding                     E       M 

M                                                   R                   A  

       I                                          R                            A 

           T                              O                                       R 

                 C                L                                                    T       N 

                       H                                                                   E 

  



Januari 

Heeyoow Ribbels. Het is een nieuw jaar dat betenken een nieuwjaar voor vol 
avontuur en geheimen  . 

 

7 januari 
Geen Chiro. :(  

 

14 Januari 
Oooh kerstmis is voorbij, maar bij ons nog niet hoor. 
Wij gaan ons eigen kerstfeestje houden. 

 

21 Januari 
Vandaag gaan we schaatsen. (Meer informatie volgt nog)  

 

28 Januari  
Naar waar wil jij is naar toe gaan? Naar Amerika, Ierland? 

Vandaag ga je samen met ons rond de wereld 
vliegen en we gaan van alles zien. Misschien wel 
een olifant of een giraf? 

 

Van jullie toffe leiding 

Mitch 

Lorre  

Maarten 

 

 

 



  



 

 
Alvast voor iedereen een 
gelukkig nieuwjaar, maak er 
een spetterend jaar van (:  
 
Deze zondagen staan allemaal 
in teken familie… wil je meer 
weten lees dan zeker verder en 
kom allemaal naar de chiro. 

Veertien januari  
Deze zondag hebben we allemaal 
last van ons heup en kunnen we 
niet meer goed horen want we gaan 
namelijk in de schoenen staan van 
onze allerliefste grootouders. 
Omdat we toch een willen weten hoe 

ze zich voelen 
gaan we dat deze 
zondag ontdekken. Kom allemaal zo oud 
mogelijk, want wie het oudste eruit 
ziet krijgt een verassing. (ps: je kan 
er oud uitzien maar toch super stoer 
zijn, kijk maar naar de foto)  
Eenentwintig januari 
Vandaag gaan we net het omgekeerde 
doen als vorige week nu gaan we naar 
de leefwereld van een baby’tje. 

Misschien thuis al eens oefenen op de babytaal en als 
4uurtje fruitpap meenemen    
Achtentwintig januari 
Deze zondag is echt een heel speciale zondag 
waaaaaantttt (tromgeroffel)… jullie mama en/of papa 
mogen vandaag mee komen spelen op de chiro. We gaan 
allemaal leuke spelletjes 
spelen. ALLEMAAL ZEKER KOMEN EN 
SLEUR JULLIE OUDERS UIT HUN LUIE 
ZETEL 
 
Groetjes Stien en Connor X X X  
 
 
 



Dag lieve rakwi’s,  

  

Wat gaat de tijd toch snel ség, we zijn al aan de 
maanden december en januari gekomen. Er gaat 
jammer genoeg ook niet veel chiro zijn wegens de 
kerstvakantie, maar niet getreurd er staan 
natuurlijke ook nog leuke dingen op de planning te 
wachten zodat jullie zich niet kunnen vervelen. Kijken 
jullie snel hier onder? Opgelet: het winteruur is van 
start gegaan dit wilt zeggen dat de chiro van 14u tot 
17u maar is. 

 

3 December: Sinterklaaskapoentje, leg wat in m’n 
schoentje, gooi wat in m’n laarsje, dank u Sinterklaasje , Vandaag komt de Sint langs op 
de Chiro. Zijn jullie wel braaf geweest? 

 

10 december: Sportdag: Smeer jullie beentjes al 
maar in voor dat je naar de chiro komt, want 
vandaag gaan we alle sporten uitvoeren. 

 

17 december: Om al in kerststemming te komen 
mag je thuis je beste kerstoutfit uit de kast halen 
en aandoen, want vandaag gaan we het grote 
kerstmis in wonderland spel spelen.  

24 December: Omdat het Kerstavond is, en 
iedereen waarschijnlijk al goed aan het feesten is, is het vandaag geen Chiro. 

 

31 December: nog steeds geen chiro, want iedereen is zich volop aan het klaarmaken om 
NIEUWJAAR te vieren. 

7januari: Oooh, vandaag is het de laatste dag van de vakantie en nog steeds geen chiro 
maar geniet er nog maar van, want volgende week zondag vliegen we er terug in 

14 Januari: Vandaag kan leider Arno en leidster Amber er helaas niet bij zijn, want ze  
moeten hard studeren voor hun examens, maar niet getreurd leidster Eva en nog 
iemand... ( oooh wie zal het zijn??) Gaan jullie een leuke zondag bezorgen. 



21 Januari: Neem vandaag jullie kookschort en kookmuts 
mee naar de chiro en 3 euro, want jullie leiding wilt wel 
eens kijken dat jullie wel goed kunnen koken. Graag 
zouden we ook weten wie er allemaal mee komt koken 
van de rakwi’s. Daarom graag een seintje geven voor 
donderdag 11januari op deze gsm nummer: 0493591135 ( 
Amber )  

 

28 januari: De leiding wilt wel eens weten wie de slimste 
rakwi is, we spelen vandaag wie is de Aller Slimste 
Rakwi. 

 

Zo dit was het voor december en januari, we wensen jullie alvast een prettig kerstfeest 
en gelukkig nieuwjaar.  

  

Dikke kusjes en groetjes van Amber, Eva en Arno xxxxx  

 

 

 

 

  



Heeeeeeey Tito’s , 
December en Januari komen er weer aan en dat betekend natuurlijk koude dagen, 
snel donker, examens die er aan komen BOEEEE maar niet te hard getreurd want 
we gaan nog zotte activiteiten doen met de Chiro. Zoals de meeste al weten is het 
in December avondchiro. Dat is Chiro van 17-19u je moet dan GEEN €3 
meenemen. Je eet dan gewoon thuis. 

 

3/12: avondchiro: hij komt, hij komt die lieve goede 

Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, vriend van 

ieder kind. Jaja de Sint komt op bezoek hopelijk is 

iedereen heeeeeel braaf geweest. Dat zullen we dan te 

weten komen. Spannnnnend!!!!  

 

10/12:avondchiro: Na al dat studeren achter jullie 

bureau hebben jullie toch wel geen grote honger 

gekregen zeker?! Vanavond gaan we allemaal lekkere 

desserten eten. Iedereen neemt een dessert mee zodat we 

veel kunnen eten 😊  

17/12:avondchiro: nog de laatste lootjes en de examens zijn bijna voorbij. Dan 

kunnen we genieten van onze welverdiende vakantie. Deze avond gaan we ons 

eens goed laten gaan en doen we hevige spelen. 

 

24/12: oooooohn Jammer genoeg is   

 het geen Chiro maar wel kerstavond !! 

Geniet allemaal van jullie pakjes, het eten en  

het gezellig samen zijn met de familie.  

FIJNE KERST  !!! 

  



31/12/ weeral geen Chiro alvast een gelukkig nieuwjaar 

gewenst!  

 

7/01: nog steeds geen Chiro ☹  

 

 

14/01: Jeeeeeej na 3 weken geen Chiro is het vandaag de eerste 

zondag van het nieuwe jaar! Jammer genoeg kan Sam er niet bij 

zijn ☹ hij heeft dan zijn examens.  Dus voor hem een beetje te 

helpen gaan we een tekening maken en de rest is een verrassing !! 

 

 

20/01: dit is geen zondag maar een zaterdag, die 

avond gaan we een filmavond organiseren 😊 nadien 

blijven we ook allemaal op de Chiro slapen. Verdere 

info komt nog! 

 

 

28/01: Wie is de sportiefste en slimste Tito van ons 

allemaal?? Dat komen we vandaag te weten in de grote 

Olympische quizspelen die dit jaar doorgaan op 

Zonneburcht! Wie niet sterk is moet slim zijn. Of 

andersom? Of allebei? 

 

Groetjes van jullie (tofste) leiding 😉  

  



 



 

 

  



 

 


