september

Eerste Chirozondag
Beste leden en ouders
Het is weer zo ver de eerste Chirozondag komt er
aan! Wij hopen dat jullie allemaal klaar zijn voor een
geweldig jaar. Om te weten met welke leiding je dit
jaar gaat beleven en in welke groep moet je eerst op
05/09 naar de overgang komen. Het kan zijn dat je
hierbij wat vuil wordt dus doe zeker niet je beste
kleren aan.

Voor de speelclub en de kwikken zijn de
Chirozondagen van 14:00-17:30
voor tippers en aspiranten van 14:00-19:00
Tenzij anders vermeld

Tot snel!
vele kusjes de leiding

Speelclub
Zondag 5 september
Eindelijk is het weer zover! We mogen
weer naar die Chiro! Maar wie oh wie
wordt de leiding van de speelclub? Dat
komen jullie vandaag te weten!
SPANNEND!!!

Zondag 12 september
Vandaag gaan we elkaar beter leren kennen aan de hand
van super leuke spelletjes! Heb jij nog leuke vriendinnetjes
die ook wel in de Chiro willen? Vandaag is het hun kans!
Een nieuw jaar betekent ook een nieuw lokaal. wij gaan ons
lokaal een beetje pimpen! Vergeten jullie dus niet om wat
extra versiering en een vieruurtje mee te nemen?

Zondag 19 september
We gaan op Safari! Met de jeep komen we verschillende
dieren tegen. Om ervoor te zorgen dat de dieren ons niet
lastigvallen, moeten we
verschillende opdrachten
doen. Hopelijk komen we
veilig aan! Ben jij klaar voor
het avontuur?
Voor de ouders is er om
17.30u een info avond.

Zaterdag 25 september
Voor de mama’s en de papa’s is er vanavond van 21.00u
tot 04.00u een cocktailavond! Dit wil zeggen dat er zondag
26 september GEEN Chiro is.

Kwikken
Zondag 5 september
Zijn jullie al klaar voor het nieuwe Chirojaar
want jullie nieuwe super toffe leiding al wel
hoor! Wij kijken al vast uit naar een super jaar!
Vergeet ook zeker geen drinken en een vieruurtje
mee te nemen
Kusjes jullie mysterieuze leiding
Zondag 12 september
Haal voor vandaag jullie echt Chiromeid boven
en hou jullie klaar voor een zondag vol echt Chiro
spelletjes. Vandaag mogen jullie ook al jullie
vriendinnetjes meenemen die de Chiro wel is willen
proberen.
Groetjes jullie super leiding!

Zondag 19 september
Help! Help! we zijn onze
mascotte kwijt, help jij ons mee
zoeken? We verwachten je met
je beste speurneus op de Chiro.
Vandaag is er om 17:30 ook een
info moment voor de
geïnteresseerde ouders
Heel veel kusje de super detective leiding
Zaterdag 25 september
Pas op dit is een zaterdag geen zondag!
Vandaag is het onze geweldige cocktail
avond nodig zeker iedereen uit voor
deze super leuke avond.

Zondag 26 september
Vandaag is het geen Chiro, de leiding moet
nog wat uitrusten van gisteren
XXX de leiding

Tippers
Zondag 5 september
Dag lieve tippers, of worden jullie geen
tippers…. Kunnen jullie de overgang
deze zondag wel aan en worden jullie
tippers …. En willen jullie dan ook niet
heel graag weten wie jullie leiding
wordt?
Wel vandaag komen jullie het allemaal
te weten!
Xoxo jullie nieuwe leiding ;)
Zondag 12 september
Vandaag gaan we uitzoeken of iedereen elkaar echt wel zo
goed kent als jullie denken! Misschien ontdekken we wel
leuke geheimen vandaag? Wie weet …
Vergeet ook zeker geen versiering om ons lokaal wat te
pimpen!
XXX de splinternieuwe tipperleiding

Zondag 19 september
Vandaag ontdekken we wie er graag naar muziek luistert en
wie er iets van kent wantttt vandaag spelen we de super
leuke muziekquiz, zeker komen dus!
Dikke kussen, jullie super leuke leiding
Zaterdag 25 september
Opgelet!
Vandaag is het
zaterdag!
Vandaag is het
de super leuke
cocktailavond.
Neem zeker je
ouders en/of je
vrienden mee en maak er samen met ons een gezellige
avond van!
Zondag 26 september
Vandaag is het geen chiro!:(

Aspiranten
Zondag 5 september
Heyyy lieve aspie’sssssss zijn jullie
klaar voor het mega,coollll,gewoon
chiro jaar? Wij alvast wel ;-) Wij
hebben al heelll veel zin in de overgang
jullie ook?
Totttt 5 september
Veelll kusjes jullie nieuwe leiding
Zondag 12 september
Hoe goed kennen jullie elkaar en jullie
leiding? Vandaag komen jullie erachter!!!
Op het einde van deze zondag hebben
jullie geen geheimen meer voor
elkaar
(en ook niet voor de leiding ;) )
Hopelijk hebben jullie er al veel
zin in!
Xxx Jullie leidsters

Zondag 19 september
helloooo lieve aspie’sssss
Ik hoop dat jullie klaar zijn voor een
stevig gevecht wannttt jullie vechten
vandaag voor de chiro!!! Dus hou jullie
al maar klaarrrr
veellll kusjes en succes
xxxxxx jullie leidsters

Zaterdag 25 september
Vandaag is het onze beroemde
cocktail avond en jaaa jullie
mogen dit jaar de hamburgers
bakken en natuurlijk gaan we ons
ook goe amuseren. Wij kijken er
al naar uit!
toootttttt dan.
kusjes de leidstersss
Zondag 26 september
Vandaaaggg is het geen chiro want
iedereen moet nog bekomen van de
wilde nacht.

Wist je dat…
Speelclub
- ik een enorm familie mens ben
- ik een super grote One Direction fan ben
- ik al 4 keer ben geopereerd

Kwikken
- de leiding echte feestbeesten zijn
- de leiding nu al zin heeft in kamp
- het echt een super leuk jaar gaat worden

Tippers
- Wist je dat jullie super leuke leiding al super veel zin heeft in dit jaar
- Wist je dat we er een top jaar van gaan maken
- Wist je dat we ons lokaal dit jaar super mooi gaan maken!

Aspiranten
- jullie leiding er mega veel zin in heeft
- jullie leiding echt super tof is

- de leiding al uit kijkt naar cocktailavond

Open Chiro
Op 12 september is het open chiro dit betekend dat
mensen die normaal niet op Chiro SUS zitten is een
dagje kunnen komen meespelen. De leden mogen
deze dag vriendinnetjes uitnodigen om mee met
hun een super leuke dag op de Chiro te beleven.
Neem dus zeker veel vriendinnetjes mee maar
ook je buurmeisje of nichtje, …

