Chiro Jomokri en Komverdrom

Hofstraat 7, 9100 Sint-Niklaas

Maart
1 maart: Vandaag is het een gewone chiro dag, je kan meer
over deze dag te weten komen in je eigen afdelingsblaadje.
8 maart: Haal je gekste
verkleedkleren maar al boven,
want we gaan carnaval vieren in
Belsele. Voor de jongste
afdelingen(Speelclub meisjes&
jongens ,kwiks & rakkers)jullie
worden om 13 u verwacht aan
het station in Sint-Niklaas. We spreken af aan de grote bol aan
de voorkant van het station (de kant met de bussen). Neem
zeker 4€ mee want we gaan met de trein. De oudsten (Tito’s)
jullie worden verwacht op de Chiro met jullie fiets ook om 13
u.
15 maart: Vandaag gaan we schaatsen woop woop!
Neem zeker jullie handschoenen en identiteitskaart
en vergeet die €4 niet. Vul ook zeker een briefje in
zodat je een plaatsje hebt in de auto!!
22 maart: Deze dag hebben jullie niet dezelfde leiding
zoals anders want het is namelijk leidingswissel!! Wil je
weten wie je leiding deze dag is? Kom dan zeker naar de
chiro!
29 maart: De laatste zondag van de maand!
Jullie kijken best nog even terug in jullie
eigen afdelingsblaadje.

Lieve speelclub meisjes
De maand maart staat voor de deur en er staan weer knotsgekke zondagen op
ons programma! Deze maand wordt zeer druk. En het laatste weekend van
maart heb je ons onvergetelijk weekend.

1 maart: Onze eerste Chirozondag van onze drukke maar o zo leuke maand
gaat van start wat we vandaag zullen doen?? Kom dit te weten door allemaal te
komen!!

8 maart: Voor deze dag moeten jullie om 13 u aan het station van Sint-Niklaas
paraat staan! En mogen jullie ouders je komen halen om 17u30 op de Chiro.
We gaan namelijk naar Belsele met de trein, neem dus zeker €4 mee om de
treinrit te betalen. Het is carnaval dus mogen jullie je gekste
verkleedkleren uit de kast halen!
Laura en Chelsea zijn al benieuwd wie er de beste verkleedmoves
heeft.

15 maart: Ola lala zijn er hier echte Ice skaters onder ons? Dat zullen
we vandaag te weten komen! We gaan namelijk met de hele Chiro gaan
schaatsen!
Neem zeker €4 en jullie handschoenen mee!

22 maart: LEIDINGSWISSEL!! Wie o wie wordt jullie leiding deze dag? Komt dit
zeker vandaag te weten!

27,28 & 29 maart: ONS MEGASUPERTOFFE WEEKEND VIND PLAATS!!
Super veel kusjes en knuffels
Van jullie tofste leidsters
Chelsea en Laura

Jij bent de cowgirl!
Hou jullie maar al klaar, want wij maken van jullie echte cowgirls! Hoe wij dat zullen doen?
Wel, dat kan je hier onder allemaal lezen…
Wat? Van vrijdag 27 maart tot zondag 29 maart verwachten wij jullie op het Chiroheem van
Meerdonk, voor een weekend vol spelletjes en ravotten. Op die manier oefenen we ook al
eens voor op kamp zo zonder mama en papa.
Waar en wanneer?
Vrijdag 27 maart om 19u verwachten wij onze cowgirls in wordingen in perfect Chiro
uniform verwacht op het Chiroheem van Meerdonk.
Chiro Saleghem
Meerdonkdorp 16 9170 Meerdonk
Jullie cowgirls moeten vrijdagavond al gegeten hebben.
Zondag 29 maart om 12u, kunnen jullie je cowgirl terug meenemen naar huis.
Deze zondag worden zijn dan ook niet meer op de Chiro verwacht.
Wat mag je zeker niet vergeten?
-

Pyjama en toiletgrief (Zeker voldoende ondergoed!)
Slaapzak, veldbedje of matras, kussen, je liefste knuffel
Warme jas om buiten te spelen
Verkleedgrief om je om te toveren in een echte cowgirl

We kijken er alvast naar uit! En we hebben al heel wat in petto om jullie een
MEGAFANTASTISCH weekend te bezorgen. Tot dan!
Dikke knuffels
Jullie leiding Chelsea en Laura
Gelieve te laten weten voor zondag 15 maart of jullie cowgirl aanwezig zal
zijn. Op het nummer: 0477247746 (Chelsea) of het e-mail adres:
vanlaerechelsea@hotmail.com
Ons weekend kost €25 zouden jullie dit voor vrijdag 20 maart willen
overschrijven op het volgende rekeningnummer BE36 0016 1517 4581.
(Chelsea Van Laere) Vermeld zeker de naam van je kind.

Speelclub jongens
1 maart
Rarara wat zouden we deze zondag doen?

. Hint ---------------------→

Ja goed geraden, haal je beste dokter karakter naar boven en kom zeker
verkleed!!!!

8 maart
Jaja daar gaan we weer een
Het is weer het tofste feestje van het jaar! Je mag zijn wie
of wat je wilt want het is carnaval!!
Kom dus (weeral) zeker verkleed jeejj.
We spreken af om 13u aan de bol, aan de voorkant ,van het
station in Sint-Niklaas.

15 maart
Hopelijk ga je vandaag niet vallen (net als op de foto ;)),
want we gaan schaatsen, of letterlijk op het water stappen.
Vergeet zeker geen 4 euro en het invulstrookje af te geven.
Ook handschoenen en een identiteitskaart/SISkaart/reispas moet je mee hebben. Geen handschoenen/€4/identiteitskaart = NIET
SCHAATSEN!

22 maart
Wat we vandaag gaan doen mogen wij jullie liefste leiding helaas nog niet
vertellen . Maar als je het echt wilt weten dan zal je gewoon moeten komen .

27-28-29 maart
Jipie jajeej ons speelclub weekend staat weer voor de deur!! Adres: Meerdonkdorp 16 9170
Meerdonk. Wij kijken er alvast naar uit!
Ps.: op 29 maart is het voor ons geen Chiro omdat wij weekend hebben gehad.

Dikke knuffels, jullie leiding Dries en Joyce!!!!!

Jij bent de cowboy!
Hou jullie maar al klaar, want wij maken van jullie echte cowboys! Hoe wij dat zullen doen?
Wel, dat kan je hier onder allemaal lezen…
Wat? Van vrijdag 27 maart tot zondag 29 maart verwachten wij jullie op het Chiroheem van
Meerdonk, voor een weekend vol spelletjes en ravotten. Op die manier oefenen we ook al
eens voor op kamp zo zonder mama en papa.
Waar en wanneer?
Vrijdag 27 maart om 19u verwachten wij onze cowboys in wordingen in perfect Chiro
uniform op het Chiroheem in Meerdonk.
Chiro Saleghem
Meerdonkdorp 16, 9170 Meerdonk
Jullie cowboys moeten al vrijdagavond gegeten hebben.
Zondag 29 maart om 12u, kunnen jullie je cowboy terug meenemen naar huis.
Deze zondag worden zijn dan ook niet meer op de Chiro verwacht.
Wat mag je zeker niet vergeten?
-

Pyjama en toiletgrief (Zeker voldoende ondergoed!)
Slaapzak, veldbedje of matras, kussen, je liefste knuffel
Warme jas om buiten te spelen
Verkleedgrief om je om te toveren in een echte cowboy

We kijken er alvast naar uit! En we hebben al heel wat in petto om
jullie een MEGAFANTASTISCH weekend te bezorgen. Tot dan!
Dikke knuffels
Jullie leiding Dries en Joyce
Gelieve te laten weten voor zondag 15 maart of jullie cowboy
aanwezig zal zijn. Op het nummer: 0478122347 (Dries) of het e-mail
adres: dries.vanwouwe@hotmail.com
Ons weekend kost €25 zouden jullie dit voor vrijdag 20 maart willen overschrijven op het
volgende rekeningnummer BE07 7350 4164 0266 (Joyce Goossens). Vermeld zeker de naam
van je kind.

Alle rakkers
zwemmen in het
water, zwemmen in
het water

1/03

29/03

8/03
22/03

15/03

Vergeet je één van deze
dingen = NIET SCHAATSEN!

Neem zeker €4,-, jullie
handschoenen en
identiteitskaart mee!

Want vandaag trekken we
naar Gent!

Hopelijk kunnen jullie toch al
een beetje schaatsen?

Wat we vandaag gaan doen,
blijft voor jullie nog even een
verrassing.

8 maart

Charlotte & Naomi

22 maart

Charlotte & Naomi zijn
vandaag niet van de partij.

Maar wie komt er dan wel?

Als je dat wilt weten, is
KOMEN de boodschap!

Liefs,

Wij gaan graag de battle met jullie aan,
om ter best verkleed zijn!

1 maart

15 maart

TITO

MAART 2020

Maart staat bekend als lentemaand of
buienmaand

Kom hem dus zeker
ontdekken!
Om 13u met jullie fiets op de Chiro!
Concreet betekent dit voor jullie:

We gaan vandaag namelijk naar carnaval v
in Belsele.

Jullie zonnige
leiding
Sander

Schaatsen
Klaar voor nieuwe coole Chiro-herinneringen?
We gaan schaatsen zondag 15 maart in de kristallijn in Gent!
Om deze reis te kunnen waarmaken, hebben we genoeg auto’s nodig. Daarom
vragen we met knipperende oogjes of enkele geweldige ouders die met ons
mee kinderen willen vervoeren. De ouders kunnen mee schaatsen of genieten
van een welverdiende koffie in de cafetaria.
Om op voorhand een idee te krijgen met hoeveel schaatsers en ouders we zijn,
vragen we het inschrijfstrookje onderaan in te vullen. Gelieve onderstaande
strookje ten laatste tegen 1 maart binnen te brengen bij de afdelingsleiding!!
Als we geen strookje ontvangen op voorhand, kunnen we geen plaatsje in de
auto reserveren!
Concreet:
•
•
•
•

We spreken ten laatste om 14u op de chiro af dit zal duren tot 17.30
We schaatsen in ijsbaan de Kristalijn Warmoezeniersweg 20, 9000 Gent.
Iedere schaatser betaald €4 , mee te nemen op de dag zelf!
Niet vergeten: HANDSCHOENEN & MUTS, IDENTITEITSBEWIJS!
Geen handschoenen en/of geen identiteitsbewijs = niet schaatsen!

Lid……………………………………… (voornaam en naam) van
……………………………………………(afdeling) gaat mee schaatsen op
15 maart 2020.
Zijn/haar ouder………………………… (voornaam en naam)
heeft………plaatsen beschikbaar in de auto.
(dit is zeker niet verplicht maar wel handig. Noteer het aantal
vrije plaatsen in de auto, dus zonder bestuurder meegerekend.)
Alvast heel erg bedankt!

Handtekening ouder(s):

