


Beste	ouders,		

We	willen	graag	iedereen	die	gekomen	is	naar	de	take-away	bedanken!	We	hebben	iets	meer	als	300	
por<es	verkocht.	Met	dat	geld	gaan	we	werken	aan	de	lokalen	en	materiaal	kopen	voor	het	kamp!		

April	is	spij<g	genoeg	de	voorlaatste	maand	van	het	jaar,	maar	er	staan	heel	wat	belangrijke	punten	
op	de	agenda!		

Vanaf	april	geven	we	met	+12	terug	Chiro	op	de	Chiro.	We	nemen	afscheid	van	‘tongeluk!	Het	was	
voor	de	leiding	en	voor	de	keKen	moeilijk	om	daar	Chiro	te	geven	aangezien	er	geen	spelmateriaal	is	
en	het	toch	ook	geen	Chiro	gevoel	had.	Wij	zijn	alleszins	blij	dat	we	zowel	+12	als	-12	nog	eens	op	de	
Chiro	gaan	zien!	De	coronamaatregelen	blijven	wel	hetzelfde:	in	bubbels	van	10	en	voor	+12	en	
leiding	een	mondmasker!		

Voor	de	zondagen:		

- Op	4	april	geven	we	geen	Chiro	omdat	het	Paaszondag	is!		

- Op	11	april	is	er	wel	Chiro!		

- Het	laatste	weekend	van	de	paasvakan<e,	18	april,	zou	de	leiding	op	leidingsweekend	gaan.	
Natuurlijk	kan	dit	niet	op	een	normale	manier	doorgaan,	maar	we	gaan	een	alterna<ef	en	
coronaproof	leidingsweekend	houden.	Die	zondag	is	het	dus	geen	Chiro!		

- Het	laatste	weekend	van	april	zou	-12	op	weekend	gaan,	maar	dit	kan	ook	jammer	genoeg	
niet	in	normale	omstandigheden	doorgaan.	niet	getreurd:	we	hebben	een	alterna<ef!	We	
gaan	voor	-12	een	dag	op	kamp	organiseren	op	de	Chiro.	Meer	Informa<e	volgt	in	het	begin	
van	april.	Voor	+12	is	het	die	zondag	ook	gewoon	Chiro!		

Zo,	dit	was	het	voor	de	maand	april!	Als	je	vragen	hebt	mag	je	ons	al<jd	contacteren	via	mail:	
hoofdleiding@chiroganshoren.be		

Groetjes,		

De	leiding!		

mailto:hoofdleiding@chiroganshoren.be


Heyyy sloebers 

Hopelijk gaat alles goed met jullie en hebben jullie al goed kunnen genieten van de vakantie. Deze maand 
hebben we toffe activiteiten gepland dus ALLEMAAL komen!!! 

11 april 

Ouh nee groot probleem, de paashaas is zijn paaseieren kwijt. Helpen jullie mee om ze te vinden?? (en later op 
te eten😉 ) 

18 april 

Deze zondag is het geen chiro want leiding heeft leidingsweekend ☹ 

25 april 

Vandaag is een speciale chirozondag. Normaal zouden we nu op een kei cool -12 weekend gaan, maar door 
omstandigheden gaat dat niet ☹. Gelukkig hebben wij vandaag voor jullie een superleuk alternatief voorzien, 
daarom zal deze zondag ook iets anders zijn dan de andere. 

Jullie worden om 9:30 verwacht op de chiro en mama en papa kunnen jullie komen halen om 19u, dan is er 
ook klein infomoment over kamp (dus als het jullie eerste jaartje chiro is is het wel aangeraden te komen 
luisteren 😊 ). Meer info vind je vanvoor in de tater. 

Tot zondag 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mathias en Anais 



 

Dag lieve tinteltjes,
Wij zijn heel blij dat jullie allemaal gekomen zijn bij het goede weer!! We hopen dat jullie 
tijdens de vakantie ook allemaal gaan komen want we missen jullie!!!

4 april is het jammergenoeg geen chiro ☹ omdat het Pasen is! Maar jullie kunnen thuis 
eitjes zoeken in de tuin en lekker veel chocolade eten!!!

Omdat het nog dicht bij Pasen is en nog steeds vakantie, gaan we op 11 april op 
zoek naar de Paashaas! De paashaas heeft lekkere eitjes verstopt voor jullie 
maar jullie krijgen die natuurlijk niet zomaar. Jullie moeten eerst wat 
spelletjes doen om tips te krijgen!

Op 18 april is het ook geen chiro ☹. De leiding is dan op weekend om nog heel veel leuke 
spelletjes voor jullie voor te bereiden!!

De laatste zondag wordt een speciale! Normaal gingen we op 
weekend gaan maar dit mag niet doorgaan ☹. Maar om jullie 
voor te bereiden op kamp en toch iets leuk te doen, gaan we op 25 
april een kampdag doen! We gaan een hele dag doen alsof we op 
kamp zijn en heek leuke spelletjes spelen. Jullie krijgen hier later 
meer info over!!

Vergeet jullie uniform niet aan te doen en jullie 1 eurotje mee te nemen! We hopen dat jullie 
allemaal komen!!

Veel kusjes van Tyra en Mila



Dag allerliefste speelclub meisjes, Het is al weer april wow de tijd gaat snel! Wij hebben een 
speciale maand voorzien en hopen dat jullie er van genieten! 

Op zondag 11 april gaan we de verjaardag 
van Hannah vieren, ik ben twintig geworden 
en wil dit natuurlijk ook met jullie vieren, wel 
moeten we dit eerst samen verdienen want 
er heeft een slechterik mijn 
verjaardagsfeest gestolen… :,( 

Op zondag 18 april is het spijtig genoeg geen 
Chiro… De leiding gaat vergaderen over de Chiro 
en zo proberen de Chiro naar nog een hoger 
niveau te tillen. Wij gaan jullie wel missen hoor! 
Dus kom volgende week zeker want dan maken we 
het goed met extra lang Chiro! 

EN dan zitten we al aan de laatste zondag van deze maand, zondag 25 april, deze zondag 
is speciaal want normaal gingen wij op 
weekendje jullie in dit weekend, maar 
wij wouden toch iets doen en hebben 
dus een extra lange en speciale 
zondag georganiseerd voor jullie! Wij 
houden een kampdag, jullie kunnen 
jullie een dag helemaal op kamp wanen 
en genieten van alles wat zo 
fantastisch is aan kamp. Benieuwd? 
Kom dan zeker af! We gaan super hard 
genieten. OP DEZE ZONDAG 
VERWACHTEN WE JULLIE VAN 
9H30- 19H30. Ook kunnen jullie ouders 
om 19h00 naar de Chiro komen om 
nog meer informatie over op kamp 
gaan met Chiro Ganshoren te krijgen. 

Wij kijken hier nu al naar uit. 

Tot snel, Kusjes en knuffels ( want op papier mag dat wel nog, en we hebben er nog wel wat 
in te halen ;) ) Sien & Hannah 



Tater	Mei	

2/5:	We	gaan	kijken	wie	de	stoerste	jongen	van	speelclub	is.	Er	gaan	allerlei	tornooien	zijn	om	dit	te	
bepalen.	Hopelijk	komen	jullie	voltallig	om	dit	te	bepalen,	want	erna	zijn	geen	excuses	meer	mogelijk.		

9/5:	Dit	 is	 een	mooi	moment	om	op	
uitstap	te	gaan	naar	het	Laarbeekbos.	
We	 gaan	 de	 echte	 avonturier	
uithangen	met	gewaagde	spelletjes	in	
het	bos.	

16/5:	 Deze	 zondag	 vindt	 er	 een	
stratego	spel	plaats.	Er	zijn	2	kampen	
met	 een	 vlag.	 Iedereen	 krijgt	
bepaalde	 superkrachten	 en	 kan	deze	
uitoefenen	op	the	baKlefield.	Er	moet	
tac<sch	 gekeken	 worden	 wie	 blija	
verdedigen	of	aanvallen.		

23/5:	We	gaan	een	groot	verstopspel	
spelen.	 Wie	 gepakt	 wordt	 gaat	
vastgebonden	 worden	 aan	 een	 paal,	 boom	 of	 speeltuin.	 Dit	 is	 een	 spel	 om	 de	 teamgeest	 te	
maximaliseren,	 want	 de	 ploeggenoten	 moeten	 elkaar	 los	 krijgen.	 Hoe	 meer	 spelers,	 hoe	 meer	
voordeliger	voor	het	team.			

30/5:	 Dit	 is	 een	 4	 op	 een	 rij	 spel.	 Er	 zijn	 opdrachten	 die	 per	 team	 vervolledigt	 moeten	 worden.	
Wanneer	iemand	een	opdracht	wint	krijgt	hij	een	steen.	Met	die	stenen	is	het	de	opdracht	om	4	op	
een	rij	te	vervolledigen	op	ons	bord.	Wie	als	eerst	het	einddoel	bereikt	heea	gewonnen.		



Beste kwiks, 

Hopelijk gaat jullie vakantie tot nu toe goed!!! Wij geven ook nog steeds chiro 
tijdens de paasvakantie, zodat jullie jullie niet te veel vervelen zonder ons xxx 
 
Op zondag 11/04 houden wij een mega grote quiz over 
allerlei dingen. Het is belangrijk dat jullie na de 
paasvakantie eigenlijk slimmer worden 😊  

Op zondag 18/04 is er jammer genoeg geen  chiro. Dan zou leidingsweekend 
vallen maar in de plaats daarvan, staat er ons een alternatief te wachten dat 
weekend. 

 
Zondag 25/04 zou het -12 weekend zijn 
geweest, maar wegens corona gaat deze 
jammer genoeg niet door. Maar natuurlijk 
hebben wij een kei leuk alternatief voorzien 
voor jullie. Wees dus op de chiro om 9h30. 
Jullie ouders mogen jullie terug komen 
ophalen om 20h. Verdere informatie volgt 
nog xxx 



Hopelijk hebben jullie er zin in deze maand, wij alvast wel!!! Dikke corona-free 
knuffels en kusjes van ons xxx 

Jasmine (0471457613) & Eva (0493047539) 



4 april

25 april

18 april

11 april
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Yow toppers, in de maand april geven we terug Chiro aan de Chiro-
lokaal zelf!!!  
Vergeet jullie euro niet!!! 

4 april: paaszondag, dus jammer genoeg geen chiro :/


11 april: Aangezien het de maand van Pasen is, gaan we uiteraard een groot 
paasspel spelen in het bos. De bedoeling van het spel is zoveel mogelijk 
lekkernijen oprapen ;)


18 April: De leiding heeft online leidingsweekend, het is dus geen chiro deze 
zondag.


25 april:  Chiro-kampdag. Zie het voorwoord van de tater. Meer info volgt nog.


Groetjes,	jullie	leiding:	Arno:	+32495727127		Loic:	+32495192498	

hallo drarreeenniinnennn, 

04/04: cluedo, wie zich genoodzaakt voelt om wat mensen van de groep te vermoorden moet 
maar afkomen  

11/04: we spelen een abnormaal normaal klassiek ladderspel!! 

18/04: voorlopig geen zondag, leidingsweekend staat ingepland… Kans op een zondag 
bestaat wel, we sturen hierover nog in de instagram groep !



25/04: AFSPRAAK OM 10U30: Geld verzamelen voor de ketikas, in de voormiddag 
maken we gezamenlijk pannenkoeken , alleen doen jullie dat toch niet, en in de namiddag 
gaan we ze verkopen   

 

We kijken al uit naar jullie massale opkomst , 
kusjes eliot en alexxx 

ps: hieronder geven wij onze nummers mee, slaag die aub op: 
eliot: 0493 14 04 54 
alex: 0478 07 38 50 

Yoooowww Kerelssss,

Er is alweer een maand voorbij gevlogen, maar de volgende maand gaat natuurlijk weer
meteen van start met allerlei superbien spellekes.



11 april: Deze zondag gaan jullie héééél vuil worden! Zorg dus dat je je mooiste schoenen
niet meeneemt: 18 april: Geen Chiro dit weekend. Sorry boys ;( Het is leidingsweekend deze

18 april: Geen Chiro dit weekend. Sorry boys ;( Het is leidingsweekend

25 april: We vonden het nog eens hoog tijd om jullie fiets skills te testen zodat we weten
waar we aan toe zijn voordat we op kamp vertrekken. Neem allemaal jullie fiets dus mee
naar de chiro deze zondag voor een nice fietsspel.



Allemaal zeker komen want het wordt weer faking nice net zoals de andere maanden!
Groetjesssss O&F

Tater aspi




	tater sloebers-aspi april.pdf
	TATER
	Sloebers-tater-april.pdf
	Sloebers-tater-april
	Sloebers-tater-april
	tater sloebers-aspi april.pdf
	Sloebers-tater-april


	april
	tater sloebers-aspi april



