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JAPPIES 
           

19 
    september is het de STARTDAG!     

Wij kunnen niet wachten om jullie vrolijke gezichtjes terug te  

zien!    
    

26  september gaan wij ons lokaal versieren zodat iedereen      

weet dat dat ene lokaal op het pleintje van ons is.     
  

  

3  oktober is het vriendjes - dag! Dus wil jij aan jouw           

vriendjes en vriendinnetjes laten zien hoe cool onze    

Chiro is ( en hoe cool jullie leiding is       ) ,                                   neem  

ze mee om een dagje met ons te spelen!    
    

10  oktober: aliens zijn geland op onze planeet                                

en ze hebben onze hulp nodig!                                                         

Hopelijk kunnen jullie ontcijferen wat de     

Aliens zeggen…     
    
    

  

  

17  oktober dessertjes - dag! We slagen het   

voorgerecht en het hoofdgerecht gewoon over   

en eten vandaag dessertjes, klinkt goed niet?    

( neem allemaal dessertjes mee zodat i edereen   

kan proeven wat jouw favoriete dessertje is!)     
    

24  oktober “bibidi babidi buu” “hacunamata”    

Zoals jullie misschien al kunnen raden is het  

vandaag disney - dag! De deuren van het     

kasteel ‘Het Pleintje’  gaan vandaag open voor jullie!    
    

31  oktober 
  HALOWEEN    

HEBBEN JULLIE OOK ZO EEN ZIN OM MET ONS   
TE GRIEZELEN!?        

  



   Rakwi’s   

      

19 september   

Na meer dan 2 maanden eindelijk nog eens een  Chiro 

zondag! :D We hebben jullie gemist :D   

    

26 september   

Nu jullie weten wie jullie leiding is, moeten 

we elkaar wel leren kennen natuurlijk. 

Vandaag gaan we daar uitgebreid werk van 

maken!   

      

3 oktober   

Vandaag is het vriendjesdag. Je mag allemaal een 

vriendje of vriendinnetje meenemen naar de  Chiro!   

    

   

10 oktober   

Spaar je adem en maak je gereed want vandaag 

gaan we nog eens lekker ouderwets 

klakkebuizen!    

   

17 oktober   

Ook deze week weer een 

klassieker. We doen een 

laddercompetitie. 

Helemaal vanboven 

eindigen is de missie!   

  

  

  

31 oktober      

Het is Halloween!! Verkleed je als een enge zombie of een 

vieze heks want we gaan Borsbeek op stelten zetten!   

  

  

 

 

    

    
24   oktober     
We gaan als kasactiviteit    snoeptaarten       maken    en    
verkopen!    M   eer    info op de volgende    pagina!     



Alvast enkele belangrijke mededelingen:   

- Eind september maken we een whatsapp-groep met alle ouders. Normaal gezien 

hebben we bij elk lid minstens 1 telefoonnummer van een ouder of verantwoordelijke. 

Gelieve even te bellen of mailen indien u begin oktober nog geen groep ziet verschijnen 

op whatsapp.   

   

- 24 oktober gaan we snoeptaarten maken en verkopen. De bedoeling is niet dat heel 

Borsbeek de taarten gaat kopen. We mikken op familieleden en vrienden zodat we met 

een extra centje op kamp kunnen gaan in juli!   

   

- Vrijdag 3 december vertrekken we op rakwi weekend. We verzamelen om 19u aan het 

pleintje zodat we kunnen carpoolen. Zondag middag sluiten we af. Verdere info volgt.   

   

   

Wij zijn enorm enthousiast voor de start van het nieuwe jaar! We gaan er een fantastisch jaar 

van maken en kunnen niet wachten om jullie allemaal (nog) beter te leren kennen!   

Groetskes Jullie leiding  

 



  



 



 


