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 5 januari begint ons Chiro jaar weer! Wat je juist gaat doen moet je eens 

bekijken in je eigen kadol. Ook 12 januari, 19 januari en 26 januari is 

het in eigen afdeling te doen.  

 

In februari is heel wat te doen, daarom dit klein overzichtje: 

- 2 februari: vriendjesdag, hiervoor vindt u achteraan 

de kadol de uitnodigingen. Wanneer je een NIEUW 

vriendje meebrengt hangt er misschien wel een 

verrassing aan vast! 

- 9 februari is het onze Winterdrink, kijk zeker eens op 

ons evenement op Facebook voor meer informatie of op de 

uitnodiging die u in januari zult ontvangen.  

  

Januari 

 De sint is uit het land en ook 

de kerstman is terug naar 

de noordpool, dus kunnen 

we u alleen een gelukkig 

nieuwjaar wensen!  

 



Speelclub meisjes 

  

 

 

  

  
 
 

Eerst en vooral een heel gelukkig nieuwjaar van 

jullie toffe leiding Chelsea en Laura! 

5/01/2020: Hallo,  vandaag gaan we terug 

aftellen want we spelen allemaal spelletjes 

binnen de minuut!! 

12/01/2020: Vandaag is een dag om nooit te vergeten 

we hebben jullie een zondag al opgewarmd voor deze 

grote dag! We zoeken namelijk nog een leger om ons 

ons land te beschermen. De commandant heeft ons 

een brief geschreven en vroeg of wij jullie wouden 

opleiden tot echte leger chicks! Kom zeker zo goed 

mogelijk gecamoufleerd naar de Chiro! 

15/01/2020: Dag lieve meisjes, vandaag gaan niet 

alleen wij zorgen voor jullie maar gaan jullie ook 

zelf mama zijn en zorgen voor jullie eigen kindje. 

29/01/2020:  5 19 3 1 16 5   18  15 15 13 

1=a  2=b  3=c  4=d  5=e 6=f  7=g  8=h 

9=I  10=j  11=k  12=l  13=m  14=n  

15=o 16=p  17=q  18=r  19=s  20=t 

21=u  22=v  23=w  24=x  25=y  26=z 

 

 



Speelclub jongens 

5 januari  
De kerstman is gepasseerd. 

T’ nieuwe jaar is juist geweest. 

Wil je weten wat we gaan doen ? 

Kom zondag dan een chirootje doen.                                            
Wij verwachten jou, verwachten jou op                               

Onze chiro!!! 

(dit rijmpje moet je zingen op jingle bells)               

                                                                                                12 januari  
3 koningen, 3 koningen ze zijn misschien 

al terug naar huis, maar toch vieren wij het feest 

deze zondag op de chiro.  

Trek je mooiste koningspak uit je kleerkast aan, 

en kom verkleed naar de chiro . 

Wie het mooist verkleed komt, krijgt van ons iets 
bijzonders.  

19 januari 
Vandaag moeten jullie er zeker 

ALLEMAAL zijn, je wilt deze dag echt niet missen. 

Want als je dit wel doet zullen de chiro goden  

dit niet leuk vinden.                                      

                  26 januari 

Deze chiro zondag moeten jullie verkleed naar de 

chiro komen in een groot, klein, sterk, schattig, mooi, 
of juist lelijk dier. 

Als je dit niet doet gaan wij jou in een heel mooi dier 
verkleden . 

 

Groetjes, 

Jullie leiding 

Dries & Joyce  



 

     Wij zijn kwiks echte chicks!  
 
  

12/01/2020 

Wie is het grootste kuiken 

van jullie allen? Dat gaan we 

snel merken met ons vet, 

cool, fantastisch, … Een tegen 

allen spel! 

26/01/2020 

Rara, wat doen we vandaag? Als we eerlijk moeten 

zijn hebben we zelf geen idee… Want dit hebben jullie 

in de hand. Ben je benieuwd wat we doen? Kom dan 

maar gewoon af! 

19/01/2020 

Je bent een kwik een chick, maar 

de grootste diva is Kian… Kunnen 

jullie bewijzen dat dit niet zo is? 

05/01/2020 

Echte chicks, maar… zijn jullie ook 

een goed team? Vandaag bekijken 

we of jullie het beste kwik team 

ooit zijn door een leiding tegen 

leden spel. Zet je maar al schrap, 

want jullie leiding is al zeker een 

topteam        

Op de radio is een 

kuikentje. Op de radio is 

een kuikentje. En het kuiken 

piept en kuiken piept en het 

kuiken piet en het kuiken 

piept. 



Liefste Rakkers, 

Hier staan we dan weer voor de zoveelste keer. Een nieuwjaar kunnen 

we beginnen door liedjes te zingen. 5 januari doen we dit niet, maar je 

zult niet geloven wat je ziet. We gaan deze dag op pad, rakker zijn het 

is me wel wat. Een nieuw jaar kun je beginnen met een bal, waarmee je 

veel leren zal. Daarvoor moet je 12 januari komen, we gaan meer doen 

dan dat we beloven. 19 januari, wat vliegt dit nieuwe jaar voorbij. Dat 

geldt voor jou maar ook voor mij. Deze dag doen we eens iets speciaal, 

nee geen zorgen het is niet banaal. Kom verkleed als je favoriete dier, 

dan maken we samen veel plezier. 26 januari zien jullie Dana terug zoals 

jullie haar hebben ontmoet. Op het vlak van drillen weet ze wel wat ze 

doet. Haar leger is op zoek naar een kandidaat, dus sta alvast paraat. 

 

Met al deze woorden wensen we je een 

gelukkig nieuwjaar! Dikke knuffel en vele 

zoenen. Van je twee kapoenen! 

    Micaël en Dana 

    Januari 2020 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Liefste tito’s,  

Ook wij hebben onze nieuwjaarsbrief geschreven willen jullie hem horen? Knoop 

deze datum’s dan alvast in je oren.  

 

Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe 

hoed, mijnen oude is versleten en jullie tofste leidsters 

staan zondag 5 januari weer klaar om het jaar te 

starten! 

Luister alvast deze vette schijf 

https://youtu.be/ahT4Kn3Xt6k 

 

Zondag 12 januari 

Brrrr, de winter is officieel een feit, dus kleed je zeker 

warm aan! Maar het wordt een bijzondere dag, want 

we spreken af om 13u45, niet aan de Chiro maar op het 

Recreatiedomein De Ster, aan de hoofdingang. Breng 

zeker je vrolijke of originele zwem-outfit mee en €4.  

 

Studeer Wikipedia maar al van buiten Einsteins, want zondag 

19 januari gaan we jullie zwaar op de proef leggen.  

 

Zondag 26 januari sluiten we de maand nog eens af in stijl, 

doe wel nog eens normaal of super abnormaal ;)  

Komen is zeker de boodschap! 

 

Jullie engeltjes,  

Naomi & Charlotte 

Januari 2020, Sint-Niklaas    

https://youtu.be/ahT4Kn3Xt6k


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


