Chiro Jomokri en Komverdrom

Hofstraat 7, 9100 Sint-Niklaas

Februari
2 februari:
Vandaag is het Lichtmis en vriendjesdag, dat betekent dubbel
zoveel plezier! Je eet samen pannenkoeken en je speelt allerlei
coole spelletjes! Dus nodig zeker en vast veel vriendjes en
vriendinnetjes uit.

9 februari:
Vandaag is het de winterdrink! Van 14 tot 16uur kan je je billen
komen los shaken op de beste muziek van de kinderdisco.
Daarna kan je gezellig rond een vuurtje iets eten en drinken.
Nodig dus heel je familie uit en komennnn!

16 februari:
Vandaag krijgen jullie geen leiding van jullie eigen lieve leiding
maar nemen de keti’s het even voor een dagje over!

23 februari:
Kijk zeker eens in jullie kadol om te zien wat jullie deze dag
gaan doen.

! 8 maart gaan we naar carnaval voor de jongste is het 4 € want
we gaan met de trein. De tito’s gaan met de fiets!
We verzamelen om 13uur op het station met de
jongsten!

Winterdrink &
Kinderdisco!
Kinderdisco!
Waar? Op onze Chiro
Voor wie? Alle kindjes van de Chiro, ja oudste ook jullie!
Ook kindjes buiten de Chiro zijn ook zeker welkom!
Uur? Van 14u tot 16u
Natuurlijk zijn er ook dj’s maar welke dj is nu de beste?
Wel je kan stemmen in onze stembus welke dj jij de beste
vindt!
Winterdrink!
Na al dat feesten kunnen jullie met zen alle nog een hapje
eten en drinken. Om het lekker warm te houden zal er ook
een vuurtje aanwezig zijn. Dit zal allemaal na de kinderdisco
zijn.

De leidingsploeg wenst jullie nog een gezond
& liefdevol nieuwjaar! X

Speelclub meisjes

2/02: Vrolijke vrolijke vrienden, vrolijke
vrienden dat zijn wij! Vandaag zijn het 2
vliegen in 1 klap het is lichtmis &
vriendjes dag neem dus massaal al jullie
vriendinnetjes mee naar de Chiro!

16/02: bie bo ketiblauw en we zoeken nieuwe
wegen houden niet van lauw,
Ons Laur & Chels gaan een chill dagje beleven.
Vandaag komen de keti’s jullie amuseren!
Wees maar niet getreurd we zien alles wat er
gebeurd!

Kom zo goed
mogelijk verkleed
als het andere
geslacht!

Van 14 tot 16u
kunnen jullie
komen swingen
op de leukste hits
en de beste dj’s !
Vanaf 16u zijn de
ouders van harte
welkom om
eentje te komen
drinken. Tot dan!

23/02: Who run
the world? BOYS!
Heey yo gast
vandaag worden
we speelclub
jongens aan de
macht. Dit wordt
een grappige dag

9/02:
WINTERDRINK!!

Een kleine mededeling van groot belang!
Probeer zeker het weekend van vrijdag 27/03 tot
zondag 29/03. Vrij te houden, ons knotsgekke
speelclub weekend gaat namelijk dan door.
Verdere info komt nog.
Warme knuffels jullie leiding,
Chelsea & Laura

Belangrijke
boodschap!
27,28,29
maart is het
speelclub
weekend!
Mama’s en
papa’s hou
deze datum
maar vrij.

2 februari

9 februari

Wie houdt ervan lekker
drinken? Wie houdt
ervan lekker eten? Wel
kom dan maar zeker
naar onze winterdrink.
Er is een aparte
uitnodiging te vinden in
de kadol.
Er is geen
vrouwke zo arm,
of ze maakt …….
haar panneke
warm. Rara wat
het is vandaag?
Neem ook je
vriendjes mee
want het is
vriendjes dag!

16 februari

23 februari
Kusjesss jullie lieve leiding Dries & Joyce! xxx

Kwiks

2 februari: Vrolijke vrolijke vrienden,
ja dat zijn wij! Vandaag is het 2 vliegen
in 1 klap vriendjes dag en lichtmis
neem jullie vriendinnetjes zeker mee
want er is lekkere chocomelk en
pannekoekennnn

9 februari:
It’s cold outside cold cold vandaag is het
onze winterdrink eh kidss dus jullie zijn
zeker welkom van 14u tt 16u voor onze
kinderdisco! Vanaf 16u zijn alle ouders
welkom om 16u KOMEN SCHATJESSS

16 februari:
Vandaag is het voor de andere
afdelingen keti’s in leiding maar voor
ons helaas niet MAAAAR we gaan nog
wat leukers doen doe zeker je kleren
aan die vol mogen hangen met bloem!
23 februari:
Tis eens een gewone chiro zondag se da
mag toch ook wel eens eh na zo een
maand we gaan eens goe gaan chillen
vriendjesss

8maart:
Zet deze datum zeker in je agenda tis weer de tofste dag vant jaar!
CARNAVALLLL verkleed u dus als de gekste eh meisjes. Neem zeker €4
NIET VERGETEN!!!
Kian: 0497/80.48.88
Sylvie: 0473/25.44.60

02/02
“Er is geen vrouwtje zo rijk of zo arm… offfff ze maakt haar panneke
warm!”
Vandaag is het lichtmis, maarrrr ook vriendjesdag! Neem allemaal een
vriendje mee en krijg een pannenkoek (plus een extra verrassing)

9/02: Winterdrink!
16/02
Vandaag doen Dana en
Micaël helemaal niks, er
is namelijk bezoek!
Allemaal komen is de
boodschap!

Een drolletje hier, een
drolletje daar. Vandaag spelen
we een kak spel.

De uitnodiging volgt!

Om te weten wat dat is…
moet je 23/02 komen

Groetjes, die twee
toppers! Je weet wel wie
we bedoelen

Februari met…
2 februari Er is geen vrouwtje nog zo arm, of
ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm

9 februari
Vanaf
14utot
16u gaan
we
dansen,
zingen
en eten.
Want het
is onze
winterdrink. Na
16 uur zijn
de ouders
en
familie
ook
welkom!

Jaja het is
lichtmis
vandaag.
Neem
niet te
veel
vieruur
mee want
er zijn
pannenkoeken!
Aja neem
ook
vrienden
mee!

23 februari

16 februari vandaag komt een oud bekende
Charlotte vervangen. Ben je ook al benieuwd wie?
Ik zal
alvast
een tip
geven.
Het is
iemand
die al
jaren
van
chiro
ervaring
heeft.
en oudleiding is

Een
gewone
chirozondag
met
jullie fanstische
leiding

Groetjes
jullie
leidsters
Naomi en
Charlotte

