MAANDBRIEF JUNI
Aan alle leden en ouders: Als de coronamaatregelen het allemaal toestaan, organiseren de Tiptiens
van Chiro Nele samen met de Kerels van Chiro Gust op zaterdag 26/06 een heuse KETI-bar!!! Dat wil
zeggen dat jullie allemaal welkom zijn om gezellig iets te komen drinken!
(Verdere info volgt wanneer ook wij weten welke maatregelen er op dat moment zullen gelden.)
Tot dan!
Zondag 6 juni
Nelekes: Jullie leidsters hebben jammer genoeg examens en zullen er dus deze zondag niet zijn
Maaaaar…………..Er komen wel superleuke vervangleidsters om er een leuke chironamiddag van te
maken!
Speelclub: Vandaag krijgen jullie heel leuke vervangleiding, want jullie leidsters zijn heel hard aan het
studeren voor hun examens!!
Kwiks: Omggggg! Vandaag hebben jullie voor een dagje super toffe lieve nieuwe leiding!! (Want jullie
leidsters hebben examens
Tippers: Vandaag doen we een andere versie van een van onze lievelingsspelletjes namelijk:
WEERWOLVEN. Het is chiro van 16u tot 18u
Tiptiens: https://youtube.com/watch?v=UIYk9vVKb0Q&feature=share
Zowel voor jullie als voor ons staan de examens voor de deur, dus doen we chiro op vrijdag en iets
korter (20u00 tot 22u00)! Succes met studeren!!!
Aspiranten:

Zondag 13 juni
Nelekes: Jullie leidsters hebben jammer genoeg examens en zullen er dus deze zondag niet zijn
Maaaaar…………..Er komen wel superleuke vervangleidsters om er een leuke chironamiddag van te
maken!
Speelclub: Ook vandaag zijn jullie leidsters nog super hard aan het studeren & hebben jullie weer super
leuke vervangleiding
Kwiks: Vandaag doen we op vrijdagavond chiro i.p.v. zondag!! We spreken af om 18u30 op de chiro &
onze zotte chiro avond eindigt om 21u00! Tot dan xxx
Tippers: Vandaag gaan we alle examenstress er eens goed uitspelen met de typische chirospelletjes!
Het is chiro van 16uur tot 18uur

Tiptiens: https://www.youtube.com/watch?v=TIfAkOBMf5A
Dat vele studeren loont absoluut de moeite, maar ontspanning is minstens even belangrijk! Opnieuw
2 uurtjes chiro op vrijdagavond (20u00 tot 22u00)! En… keep up the good work, nog efkes
volhouden!
Aspiranten:

Zondag 20 juni
Nelekes: Voor onze voorlaatste chirozondag gaan we lekker hevige spelletjes spelen en heel leuke
typische chirospelletjes doen!
Speelclub: Jullie leidsters moeten nog één week heel hard blokken dus nog één weekje vervangleiding!
Kwiks: Vandaag komen er een paar oude bekenden langs! Wordt supeeeer tof, dus zeker komen!
Tippers: Het is vandaag chiro op vrijdag van 18uur tot 20uur! Kom maar in jullie comfortabelste kleren!
Tiptiens: https://www.youtube.com/watch?v=GKSRyLdjsPA
We laten jullie spoedig weten wanneer het voor jullie chiro zal zijn! Jullie zijn volop bezig met jullie
examens, dus we zullen net als vorige weken maar 2 uurtjes chiro inplannen! Veel succes met jullie
laatste examens!!!
Aspiranten:

Zondag 27 juni
Nelekes: Wat we op onze laatste chirozondag gaan doen is nog even een verrassing. Wat we wel al
kunnen zeggen is dat je allemaal 5 euro mag meenemen
Spanneeeeeend!!!
Speelclub: OMG, Jullie leidsters zijn terug voor de allerlaatste zondag van het jaar!! Wat we gaan doen
is nog een hééél grote verrassing & verdere informatie volgt zeker nog!
Kwiks: LAATSTE CHIRO ZONDAG
Maar niet getreurd! We sluiten dit bangelijk chiro jaar af met een
hele dag chiro!! Whoep whoep!! Meer informatie volgt nog via mail!

Tippers: Vandaag is het een verrassing, er komt nog een mail over verdere informatie!
Tiptiens: https://youtube.com/watch?v=lNnigKHA-Qo&feature=share
Aspiranten:

Veel liefs
Amber, Bauke, Julie, Jolien, Stien, Nienke, Marte, Trisha, Liese, Amber, Maxime, Marieke, Lazlo, Floor,
Lisa, Mila, Marieke, Kaat, Eline, Jolien, Renee, Emma, Kato, Donate & Ann

