Beste ouders en ketten
Nieuwe maand, nieuwe tater. In november staat er een quiz op het programma op 25
november om 20u. De inschrijvingen staan open op de site en een team bestaat uit
maximaal 5 personen. Ketten kunnen ook een team vormen, maar het niveau van de quiz
zal hoog zijn. https://chiroganshoren.be/inschrijvingen-quiz/
We zouden ook graag een oproep willen doen naar alle ouders en ketten i.v.m. het uniform.
We merken dat niet alle ketten een uniform hebben of het dragen. Het uniform is iets heel
belangrijks voor de Chiro, het is een teken van samenhorigheid en van de Chiro zelf. Het is
dus belangrijk dat iedereen dit respecteert en het uniform draagt. Het uniform bestaat uit een
chiroshort en een chirohemd, je bent niet in orde als je enkel een trui/jas/sokken… van de
Chiro aan hebt. We doen nu wekelijks een uniformencheck tot iedereen in orde is.
We denken ook na om het winteruur weer in te stellen, het is vroeger donker en het is koud
buiten. We willen eerst jullie mening hierover horen en daarom doen we een enquête:
https://forms.gle/pfFofMLAmWjhWNus5
We hopen dat jullie allen naar de quiz komen de 25ste en we hopen elke zondag mooie
Chiro uniformen te zien.
Vergeet ook zeker niet de €1’s voor het 4-uurtje op zondagen.
Kusjes en knuffels
De leiding

tater sloeti
6/11 geen chiro jammer genoeg, de leiding is vandaag op leidingsweekend.
13/11 Er is iemand ontvoerd en jullie gaan moeten uitzoeken wie het is met behulp van
clues die zijn achtergelaten. Spannend.

20/11 De chiro inspectie is langs gekomen en willen weten of wij wel een goeie chiro zijn. Ze
hebben een lijstje gemaakt met toffe uitdagingen die de dapperste groep moet oplossen
voor het einde van de chiro.
27/11 Vandaag is het legerdag. Als militaire oefening zullen we een spannend spel
vlaggenroof spelen. Tot op het slagveld, soldaten!

Hoiii pipeloiiiiii de eerste chiro maand is voorbij hopelijk vonden jullie het leuk. Want deze
maand wordt het nog leukerrrrr!!!

6/11:
Helaas pindakaas is er vandaag geen Chiro :(((

13/11:
Deze zondag gaan we naar het grote bos en gaan we een kamp bouwen en super leuke bos
spelletjes spelen dus zeker komen (en denk maar al na over hoe jullie het kamp willen
bouwen).

20/11:
Vandaag spelen we een ganzenbordspel maar met een leuke
twist. Dus zeker komen om te weten wat het is. ;))

27/11:
Omdat we vorige maand het grote monopoly spel niet hebben
gespeeld gaan we dat deze zondag doen.

Hopelijk zien we jullie allemaal deze maand.
Het gaat super leuk zijn!!
Ps: jullie €1 niet vergeten
kusjesssssss

😘😘😘

Contact:
Leyli: 0487 86 43 95
Maud: 0472 19 05 41

🤑

Yooooooooooooooooooo
Hey speelclub jongens, alles goed met jullie? Sorry dat jullie tater wat later online
kwam, maar we zullen er alles aan doen om er een top maand van te maken. Zeker
komen!!!

13/11: Vandaag gaan we een
reuze bosspel spelen. We gaan
ons één maken met de natuur en
gaan jullie opleiden tot echte
vikingsss!!! Wij, Ragnar en Floki,
zullen ons leger naar de
overwinning leiden. Welcome to
Valhallaaaa.

20/11: Wie van jullie kent er allemaal de mol? Als je het
niet kent, maak je dan maar geen zorgen, want vandaag
zal je het zeker te weten komen. Dus zeker komen want
wie weet wordt jij de mol!!

27/11: Wij hebben al gemerkt dat er in jullie kleine
business mannetjes schuilen. Vandaag zullen we die talenten tot uiting brengen en
jullie klaar te stomen voor den economie. Ook gaan we eens brainstormen over hoe
we wat geld kunnen verdienen!!

Tot dan kleine strijders
Groetjes jullie leiding!!

Eeeeeeeeuyyy rakkkeeeerssss,
Deze maand wordt echt een gekke maand. Er staat heel veel gepland, dus zeker allemaal
komennn!!
6/11
Vandaag is het leidingsweekend.
Dus is het jammer genoeg geen chiro ://
13/11
Vandaag gaan we zelf een film maken en elke persoon zal zijn eigen rol krijgen.
Zorg er dus zeker voor dat je verkleedkledij meeneemt.
20/ 11
Vandaag gaan we onze eigen kleren maken, dus neem zeker wat oude kleren of schoenen
mee!
27/11
Vandaag spelen we de chirolympics, het gaat echt leuk worden!!

Dag liefste Kwiks,
Het wordt weer een super leuke chiro maand!!

😥

06/11 De leiding is op weekend waardoor er jammer genoeg geen
chiro is vandaag

13/11 Is het tijd voor de langverwacht kwik-quiz, die omwille van
de klimaatmars niet is kunnen doorgaan in oktober.

20/11 Spelen we levensechte Cluedo en gaan we op zoek naar de
grote chiro moordenaar.

27/11 Zullen jullie alles in de strijd moeten gooien om ingrediënten te verzamelen om een
heerlijk 4-uurtje te kunnen maken. wat het 4-uurtje gaat zijn, blijft nog even een verrassing!

Tot snel!
Groetjes,
Jasmine :)
0471 95 01 00

Yow badboyssss,
We kennen elkaar wat beter nu, dus nu gaan we er pas echt in vliegen. Kom allemaal zoveel
mogelijk en in UNIFORM. Niet in uniform is big problem my friend!!!
6/11: geen chiro vandaag we zijn op weekend

13/11: Jullie zijn grote jongens en weten dat we in de hoofdstad wonen, maar ook de
hoofdstad van Europa. Vandaag is het STADSPELLLLLL. Neem jullie MIVB mee en ook
jullie gsm mee als dat mag van jullie ouders (vraag dat eerst).

20/11: Deze zondag spelen we een spel waarbij jullie de vergrijzing tegen gaan. Als jullie
niet weten wat dat is zoek het op.

27/11: Bonjour vandaag gaan we koken maar heel culinair. We
zullen proeven van jullie skills. De ideale man kan goed koken
;). We zullen jullie op de hoogte houden om iets mee te nemen.

Groetjes
Sacha & Robîn
onze nummers:
Sacha: 0478 99 12 90

Robîn: 0485 72 40 31

Hellooow helloooww liefste tippers. De eerste maand chiro zit erop en ik kan ondertussen
zeggen dat jullie een enorm toffe groep zijn om leiding aan te geven. Laten we eens zien wat
de maand november ons aan te bieden heeft.

Op zondag 6 november zijn we met de leidingsploeg op weekend om
te bespreken hoe we de chiro nòg meer awesome kunnen maken
dan dat die al is. Er zal die dag dus jammer genoeg geen chiro
voor jullie zijn.

13 November gaan we eindelijk uitgebreid ons lokaal versieren. Ookal
delen we het lokaal met de toppers gaan we hun eens een lesje leren door ons territorium
daar duidelijk af te bakenen. Neem vooral veel gezellige lichtjes, posters, slingers,… mee.
Alles wat jullie thuis te veel hebben mogen jullie allemaal meebrengen. Vervolgens gaan we
om nog een beetje in de Halloweensfeer te blijven een horrorfilm kijken. Geen zorgen, hij zal
niet te eng zijn ;-)

Zondag 20 november duiken we de stad in
voor een groot stadspel! Ik ben alvast
benieuwd of jullie veel weten over jullie
eigen stad. Vergeet vooral jullie mobib niet
mee te nemen, ik zal jullie er de dag ervoor
nog aan herinneren.

27 november gaan jullie intellectuele skills op de proef gesteld
worden. Daarnaast gaan jullie ook heel goed moeten kunnen
samenwerken want jullie gaan namelijk uit een Escape Room
moeten kunnen ontsnappen.

YOOOOOOOOO Keti!! Het is al november en alweer een maand vol leuke activiteiten
dus ook naar zoveel mogelijk zondagen te komen op volgende data:

Probeer

06/11: Geen chiro de leiding is op leidingsweekend!!

13/11: Vandaag zijn we op de MOB life en gaan we wat geld verdienen...

20/11: Het is vandaag een spel waar jullie in teams hard gaan moeten strijden dus neem jullie
strijdlust mee en UNIFORM.

27/11: Omdat jullie op ruiltocht zo goed hebben gebedeld doen we vandaag iets als beloning...

Yoo Aspiiiiiiiiiiiiiii,

Nieuwe maand betekent nieuwe leuke spelletjes.

4/11: Vandaag is het geen chiro, want het is leidingsweekend.

13/11: Vandaag spelen we het grote chiro universalis spel.

20/11: Vandaag spelen we een mega groot metrospel, neem dus allemaal jullie mobib mee.

27/11: Vandaag spelen we jachtseizoen, dus neem weer jullie mobib mee!

PS: IEDEREEN IN PIEKFIJN UNIFORM? DUS GEEN BROEKEN ONDER SHORT OF ROK EN HEMD!
(kousenbroek mag wel)

