December
Een feestje hier,
een feestje daar.
Zet maar allemaal
jullie schoentje klaar,
want de Sint is daar.
Een maand vol gezelligheid,
familiefeesten en natuurlijk
knotsgekke chirozondagen.
De beste wensen,
en we zien mekaar terug
in het nieuwe jaar.

Schoentje zetten @ de Chiro
Omdat Sinterklaas ook langs onze
Chiro komt, mogen jullie allemaal
zaterdag 30 november van 20u20.15u jullie schoentje komen
zetten op de Chiro.
Hopelijk zijn jullie allemaal braaf
geweest en wordt jullie schoentje
goed gevuld door de Sint!

Speelclub
1 december 14u-17u30
Hopelijk zijn jullie allemaal heel braaf geweest van vandaag komt de Sint op bezoek in de
Chiro. Zaterdag 30 november van 20u00-20u15 kunnen jullie je schoentje komen zetten
in de Chiro en hopen dat de Sint ook hier langskomt!!

Zondag 8 december 14u-17u30
Vandaag worden jullie opgeleid tot echte prinsessen, maar geen gewone prinsessen,
Chiro prinsessen ;)

Zondag 15 december 9u30u-12u00
Eet jullie buikjes nog niet te vol want vandaag gaan we samen met de kwikken ontbijten!!!
Vergeet daarom geen €3 voor het eten mee te nemen!!
Laat zeker weten als je niet kan komen voor 9/12 via
ineke.penris@hotmail.com of +32486951632

Zondag 22 december en 29 december is het geen Chiro L
Jammer maar helaas geen Chiro.
Alvast een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar toegewenst!!

KWIKKEN
Allerliefste kwikjes, december belooft weer een leuke maand vol
magie te worden. Zorg dus zeker dat je er bij bent, want wij
kijken er weer naar uit om jullie te zien en er samen iets moois
van te maken!
30 november
De sint is weer in het het land!!! Van 20u
20u15 kunnen jullie jullie schoentje komen
zetten in de chiro.	
  
1 december
Hij komt, hij komt, … Joepiiiiieeee de Sint
komt op bezoek, wij hopen voor jullie dat
jullie een beetje braaf geweest zijn!
Het zijn deze zondag gewone Chiro uren
en als jullie graag wat lekkers ontvangen
zijn jullie meer dan welkom om zaterdag
30 november tussen 20u00 en 20u15 jullie schoentje op de Chiro te
komen zetten!

8 december
VANDAAG SPELEN WE EEN
DINOSPEL!
WIE DOET ER MEE????
ALLEMAAL KOMEN DUS J

15 december 9u30 – 12u00
Eet je buikje ’s ochtends nog niet
rond want vandaag houden we een
gezellig Kerstontbijt! Jullie worden
om 9u30 op de Chiro verwacht
samen met een cadeautje
(zelfgemaakt of maximum waarde
van €5), want wat is Kerstmis zonder
pakjes??? Willen jullie a.u.b. ook €3
zodat wij allerlei lekkere dingen
kunnen regelen voor jullie?
Jullie mogen weer naar huis om
12u00.

22 & 29 december
HOHOHO! Zowel 22 als 29 december is het helaas geen Chiro omdat
jullie moeten kunnen genieten van jullie welverdiende Kerstvakantie!!
Wij wensen jullie prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
En dan zien wij jullie graag terug in 2020!!
Jullie kapoenen,
Chadia en Helena

	
  
	
  

Tippertiens
Het is al december! Een feestelijke maand,
maar ook de maand van examens. Kom
deze maand zeker naar de chiro voor wat
afleiding!

zaterdag 30 november
20-20u15

Het is geen chiro vandaag,
maar jullie mogen wel
allemaal jullie schoentje
komen zetten voor
Sinterklaas!

zondag 1 december
17u30-19u30

Vandaag komen we te
weten of iedereen van de
groep braaf is geweest.

zondag 8 december 17u30-19u30
Wie gaat er voluit voor die
erfenis? Of gaat alles
uiteindelijk naar het
dierenasiel? Vandaag komen
jullie te weten wie van jullie de
erfenis van tante Agatha in
handen krijgt.

zaterdag 14 december 18u-20u30

Vandaag vieren we kerst gezellig op de chiro! Onder
het motto hoe meer zielen, hoe meer vreugd, vieren
we kerst samen met de aspiranten dit jaar!
Jullie hoeven geen cadeautjes te voorzien dit jaar,
maar wel iets om eten. Meer info krijgen jullie nog!

zondag 22 december - geen chiro
zondag 29 december - geen chiro
December is zo ook al weer voorbij. Ik wens
jullie allemaal fijne, gezellige feestdagen! Tot in
het nieuwe jaar!
xoxo - Tatjana

Hallo lieve aspiranten! We zijn aangekomen aan de
laatste maand van het jaar (gelukkig niet het
Chirojaar!). Hebben jullie er zin in? Want het wordt
een speciale maand!

Zaterdag 30 november 20u-20.15u
SCHOENTJE ZETTEN IN DE CHIRO, JIPPIEEEEEE!!

Zondag 1 december 17.30u-19.30u
Zie ginds kom de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij
brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan! Hoe
huppelt zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien
de wimpels al heen en al weer! Jaja kinderen,
kunnen jullie al raden wie
er naar de Chiro komt?
Hopelijk zijn jullie een
beetje braaf geweest,
want anders geen snoep
hé!!

Zondag 8 december 17.30u-19.30u
Omdat jullie examens hebben,
doen we vandaag iets waar jullie
totaal
niet
over
moeten
nadenken.
Jullie
kunnen
genieten, relaxen en helemaal tot
rust komen. Wat we exact gaan
doen, is nog een verrassing… Ik
hou jullie op de hoogte!

Zaterdag 14 december 18u-20.30u
Kerstfeestjeeeeee!!!
Jullie
hoeven nog niet te eten want
we gaan samen gezellig
gourmetten. Wie neemt wat
mee? Dat beslissen we
komende weken wel, maar
het belooft super gezellig te
worden :D

Zozo, dit was het alweer!
Tot volgend jaar, beste Aspi’s!
XXX VICKY XXX

WIST JE DAT...
SPEELCLUB
-wist je dat jullie super goed mandarijntjes hebben verkocht
en we allemaal heel trots zijn op jullie?
-wist je dat de speelclub niet zo makkelijk kan ontsnappen uit
de gevangenis maar wel veel geld stelen?
-wist je dat de speelclubbers heeeeel graag weerwolven
spelen?

KWIKKEN
- De kwikken als de beste koekjes kunnen bakken?
- Heel veel snoepjes hebben verzameld tijden Halloween?
- Ze het lokaal super mooi hebben ingericht?

TIPPERPTIENS
- De tippertiens een erfenis van miljoenen euro’s
aan het dierenasiel willen schenken ipv. het geld zelf bij te
houden?
- De tippertiens er een nieuw supertof lid bijhebben?
- Snoepjes, bloem en water in combinatie écht niet lekker zijn?

ASPIRANTEN
- Elise niet zo veel geluk had in het spel (en dus misschien wel
in de liefde)?
- Valsspelen toch niet zo moeilijk blijkt te zijn?
- Jullie topverkoopsters zijn?

Verjaardagen van
deze maand
Ecrin

5 december

Mirte

5 december

Esmé

9 december

Chadia

10 december

Emma

24 december

