BELANGRIJKE INFO

Speelclub is in 2 bubbels verdeeld, ze worden door
hun leiding op het voetbal veld verwacht.
Rakwi is 1 bubbel, wordt zo als altijd verwacht aan
Tozent.
Sjoepap is 1 bubbel, wordt zo als in januari op de
parking dat bij het zeenpark hoort verwacht.
Tito is 1 bubbel, wordt verwacht aan de achterkant
van het zeenpark, aan de overkant van de brug dat
zich bij het kleine voetbal/ basketbal veldje bevind.
Keti is 1 bubbel, wordt verwacht aan het voetbal/
basketbal veldje van de gemeente.

SPEELCLUB
BOEKJE
Februari

ZONDAG 7 FEB

ZONDAG 14 FEB

Vandaag sneeuwt het brrr

Oh nee de popcorn

vergeet zeker geen warme

vulkaan staat op

kledij!

uitbarsten!

ZONDAG 21 FEB

ZONDAG 28 FEB

Wij gaan op
pijlentocht, kom je
mee?

Geen Chiro!

RAKWI
Zo 07-02 Startego +
vlaggenroof

Zo 14-02 Tikkertje,
tikker, kikker, kikkertje,
...
Zo 21-02 Zijn jullie even
goed als Sherlock Holmes
en Hercule Poirot.
Zo 28-02 laatste van de
maand dus spijtig genoeg
geen chiro
groetjes, groentjes, groen
Maxime, Arne, Jules, Debora en Anouk

7 februari
Jeujeuj, het wordt vandaag koud, maar dat
houdt ons niet tegen om onze winterkledij aan
te trekken en een leuk spel te gaan spelen! Doe
maar goed jullie best vandaag bij alle
opdrachtjes, want er valt een prijs te winnen!

14 februari
W817? Hoe lang is dat programma geleden?
Maar wacht eens even, we kunnen het Ketnetprogramma deze zondag naar de chiro brengen
en het samen beleven!

21 februari
Mijn sport is top top top top! Maak jullie klaar
om knotsgekke, nieuwe sporten te beleven!

28 februari
HELAAS PINDAKAAS, vandaag blijven de poorten
van het chirokasteel dicht! Kom volgende week
terug voor een nieuwe aflevering van knotsgek
chiroplezier!

TITO
07/02

De vergeten
balspelen

14/02

En ze leefden
nog lang
en gelukkig

21/02

stratego meets
zeeslag

28/02

geen chiro

BOEKJE KETI: FEBRUARI
LOUNA, SHIEL, BASHKE

7 FEBRUARI: CHIRO

21 FEBRUARI: CHIRO

14 FEBRUARI: CHIRO

28 FEBRUARI: GEENCHIRO

