
Speelclub 
december ~ januari  

 

 

Het is in december Chiro op vrijdagavond van 18:30 uur tot 20:30 uur. In januari is het weer 

gewoon op zondagnamiddag van 14 uur tot 17 uur.  

 

7  december  14 december  

 

 
 

We krijgen bezoek van de Sint deze week!  

 

 

 
 

De Chiro wordt deze week een gezellige  

cinema, we kijken een leuke film samen 

met de hele Chiro!  

21 december  30 december  
 

 
Deze week beginnen we met een tocht 

door het donker, maar we zijn toch niet 

bang, want we nemen fakkels mee! Na de 

fakkeltocht is er lekkere, warme chocomelk 

op Chirochalet.  

 

 
Een hele week zonder de Chiro?!  

 



6 januari 13 januari 

Vandaag is een heel speciale dag, en om 

vandaag te overleven hebben we jullie 

hulp hard nodig! Willen jullie de wereld 

redden?  

Vandaag gaan we met de hele Chiro 

schaatsen! Vergeet jullie handschoenen 

zeker niet!  

20 januari 27 januari 

ANDERE LEIDING?! Vandaag zijn de Keti’s 

en Aspi’s voor één dagje jullie leiding en 

we weten nog helemaal niet wat voor 

gekke spelletjes zij van plan zijn.   

Geen Chiro deze week… 

Kortom het wordt weer super leuk bij de Speelclub! Wij hebben er al super 

veel zin in! :D  

~Elias, Aat, Arne, Nico en Mona 



 

 

                                                                                      
Niet vergeten het is Chiro op vrijdag      

     van 18:30 tot 20:30 in december! 
            

           Zijn jullie braaf geweest? 

            Want de hulp sint komt   

   7             langs!    

December 

 

 

Klaar om allemaal samen        14 

een leuke film te kijken!  December 

 

          Chiro Chalet: 

            Lekkere warme chocomelk,   

     21       marshmallows aan een 

 December   vuurtje eten, drinken                                               

            en een leuke fakkeltocht! 

 

 

   30 December 

Spijtig genoeg is het  

geen Chiro vandaag. 



                  6 Januari 

             Kleed jullie warm aan! 

               En vergeet jullie                

             prachtige stemmen niet  

             op te warmen om te gaan  

                     zingen ! 

             

     13 januari 

Vandaag staan de Aspi’s en  

Keti’s in leiding! Zij  

zullen voor jullie een  

super leuk spel voorbereiden. 

                   

            20 januari 

          We gaan schaatsen! Kleed  

          jullie warm aan: vergeet je       

          handschoenen, muts, Sjaal     

             niet mee te nemen! 

    

     27 januari 

Er is geen Chiro vandaag            

dus ga misschien is op           

bezoek bij oma en opa! 

 

Groetjes van de Rakwi leiding : 

Robbe, Jules, Maarten en Anouk 



Sjoepap 
Opgelet het is Chiro op vrijdag in december van 18:30 

tot 21 uur! 

7 december,             14 december,          21 december, 
Sinterklaas En          Film Avond             Chiro Chalet 

Zwarte Piet 

 

 

 

 

30 december,             6 januari              13 januari        

Geen Chiro 

 

 

 

                                              Groetjes van de  

20 januari              27 januari,      sjoepapen leiding!  

                          Geen Chiro       Debora, Aster                       

                                                 en Louna                                                                      
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20/01 

SCHAATSEN 

 

 

27/01 

GEEN CHIRO 

 

 

13/01 

KET EN ASPI 

IN LEIDING 

 
06/01 

DRIE 

KONINGEN 

SPEL 

 

 

7/12 

SINTERKLAAS 

 

 

30/12 

GEEN CHIRO 

 

 

14/12 

FILMAVOND 

 

 

21/12 

CHIROCHALET 

 



December 
Deze maand is er chiro op vrijdag van 18u30 tot 21u! Wij komen laat aan dus zullen jullie het eerst 

altijd even zonder ons moeten doen! 

 

 7    14 

 

 21 

 

 

 

 

 



Januari 
 

  

 6 13 
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