Enthousiast
september

Jap(p)ies
Hey HALLO gekke JAPPIES, JAJA DAT hebben jullie goed gelezen!
VANAF nu heet de jongste AFDELING JAPPIES, ZOALS jullie
misschien AL hebben kunnen lezen in de brief hebben we dit
JAAR MAAR 4 AFDELINGEN. We hebben liggen knippen en PLAKKEN
met de leiding en de jongste AFDELING BESTAAT nu uit de
ribbels en de eersteJAARs speelclub. We zijn dus een nog
grotere groep, leuk he?!!
Hier kunnen jullie AL lezen WAT jullie nieuwe leiding heeft
GEPLAND voor de MAAND september!

13 september
Jippie, we vliegen er weer in!
Kom vandaag te weten wie
jouw nieuwe leiding is!

20 september
Vandaag gaan we elkaar
allemaal beter leren
kennen! We beginnen
met een namenrondje
en hoe we eindigen,
daarvoor moet je
komen! ;)

27 september
Vandaag is het een zeer
speciale dag, het is namelijk
VRIENDJESDAG! Neem
allemaal een extra vriendje of
vriendinnetje mee om er een
extra leuke zondag van te
maken!

DIKKE DOEI EN TOT SNEL
JULLIE LEID(ST)ERS ;))
P.S.:Vergeet niet om elke ZONDAG
een koekje en een DRANKJE mee te
nemen ALS vieruur!

Rakwi’s

13 september 2020

20 september 2020

27 september 2020

Van jullie toffe liefste leiding

leren jullie de

kennen.

kleren meewaar
op magkome

27
kleren mee die je
niet meer nodig

WA(s)Piranten
Hey Aspiranten Welkom in ChirojAar 2020, het jaar dat door Chiro Nationaal
bestemPeld is als onvoorspelbaar! Flauw maar toepasselijk. Let’s get to the
point!
Zondag 13 september: Startdag. Vandaag komen jullie erachter wie we zijn, WAP
we doen en WAP ons drijft.
Zondag 20 september: Dit jaar gaan we niet van ’t Pleintjeeee naar ZB maar van
ZBeeee naar ’t Pleintje. Vandaag is het tijd om
onze nieuWe crib te pimpen! Neem allemaal
zoveel mogelijk decoratie mee. Dit kAn gaan
over lamP, klein kasje, dildo, beeldjes,
spiegel… Het moet niet oranje zijn maar je
krijgt het niet meer in de huidige staat terug.
Zondag 27 september: Vandaag is het de
befaamde vriendjesdag. Op dit moment
staan we bijna gelijk met de Keto’s en dat
willen we niet. Neem dus allemaal jullie
hartsvriendinnetje of -vriendje mee zodat wij
bekend zullen staan als de grootste
aspirantengroep in de geschiedenis van Chiro
WAP!

XoXo jullie WAPuleuze leiding

