Boekje
Februari – Maart

Zaterdag 8 Februari: Aspinata!
Dit is onze enige echte chirofuif, georganiseerd door onze oudste groep de
Aspi's. Deze vindt plaats in zaal 'ons huis'. Hier zijn natuurlijk alle oudste leden
en hun vrienden, nichtjes of neefjes op welkom! De opbrengst gaat integraal
naar hun buitenlands kamp.
6-7-8 Maart
De leiding gaat zelf op weekend en al eens een kijkje nemen op de kampplaats
van dit jaar. Daarom zal er op 8 maart uitzonderlijk geen chiro zijn. 
Zaterdag 21 maart: ITA
Jullie zijn allen van harte welkom om een overheerlijke pasta te komen eten op
onze Italiaanse avond! Aangezien we de zaal moeten opruimen, zal het ook
geen chiro zijn op 22 maart. 

SPEELCLUB FEBRUARI - MAART
2/02: Chiro - vandaag spelen we met alle groepen samen een
massaspel!
9/02: Chiro – Vandaag spelen we Stratego!
14-15-16/02: We vertrekken op weekend! Meer info vind je in jouw
mailbox terug
Wij hebben er al zin in!!
23/02: Geen chiro - vandaag is het helaas GEEN chiro aangezien het de
laatste zondag van de maand is, tot volgende week!
1/03: Chiro – We knutselen vandaag super coole versiering voor de
Italiaanse Avond!
8/03: Geen chiro - de leiding was dit weekend op leidings-weekend en
is niet op tijd terug om chiro te kunnen geven. De eerste plannen voor
het kamp werden gemaakt, er staan heel wat fantastische activiteiten
op de planning!
15/03: Chiro – We spelen vandaag een echt kampspel!
Za 21/03: vandaag vindt onze Italiaanse eetavond plaats in Zaal Ons
Huis (info in de mailbox of op de website).
22/03: Geen chiro: de leiding moet vandaag de hele dag opkuisen en
kan helaas dus geen chiro geven …
29/03: Geen chiro – laatste zondag van de maand dus geen chiro

Hopelijk hebben jullie al even veel zin in het weekend als wij. Er staan heel wat
spannende dingen gepland, het wordt dus een weekend vol verrassingen! Een
beetje zenuwen kunnen geen kwaad, wij vinden het even spannend als jullie
het vinden! Tot snel, Dani & Louise

Rakwi boekje
Februari - Maart
Zo 02/02
Massaspel met
heel de Chiro!

Zo 09/02
Bescherm jullie ei door te
winnen!

Zo 16/02
Vandaag moeten we ons
bevrijden van een toverspreuk.

Zo 01/03
Quiz estafette!

Zo 23/02
Geen Chiro

Zo 08/03
Geen Chiro want de leiding is
op weekend.

Zo 15/03
Knutselen voor de ita en 1 tegen allen.

Za 21/03
Ita, kom zeker eens langs s’ middags of s’ avonds en
geniet van lekkere lasagne of spaghetti ter
voordelen van jullie kamp!

Zo 22/03 en Zo 29/03
Geen Chiro

Groetjes van jullie Ninja Leiding
Maxime, Arne, Louna, Lise!

Sjoepap Februari en Maart
Zo 02/02

Zo 09/02

Zo 16/02

Zo 23/02
Geen Chiro

Zo 01/03

Zo 08/03
Geen Chiro

Zo 15/03

Za 21/03
ITA, kom allemaal
zeker langs om te
genieten van lekker
eten.

Zo 22/03
Geen Chiro

Zo 29/03
Geen Chiro

GROETJES
SANDER, EMMA EN ANOUK

jullie nieuwe
playlist voor
februari en maart
ps: link de juiste datum met
het juiste lied xoxo

15 maart

2 feb

23 feb

1 maart

9 feb

29 maart

8 maart

22 maart

16 feb

23/02
Geen Chiro
16/02
Wow een
spel

02/02
AK
09/02
Uitrusten van
Aspiñata

Aspi
22/03
ITA →
geen Chiro
01/03
Knutselen
voor ITA

08/03

29/03

Leiding
weekend →
geen Chiro

Geen
Chiro
15/03
AK

