MAANDBRIEF NOVEMBER
Deze maand gaat het winteruur van start!! Dit wil zeggen dat het voor iedereen chiro is tot
17u!!
1 NOVEMBER
Nelekes: Helaas is het vandaag geen chiro
Speelclub: Vandaag is het helaas geen chiro

Tot volgende week x
Tot volgende week allemaal!!!

Kwiks: Vandaag is het jammer genoeg geen chiro!
Tippers: Spijtig genoeg is het vandaag geen chiro
graag terug!!!

Maar we zien jullie volgende week

Tiptiens: Vandaag helaas geen chiro, tot volgende week!!
Aspiranten:

8 NOVEMBER
Nelekes: OH NEE!! RIBBEL IS ZIEK. En nelekes zonder Ribbel is natuurlijk niet hetzelfde … We
hebben echt jullie hulp nodig om het te genezen!!
Speelclub: Zet jullie duikbril al maar op & de zwemvliezen aan!! Vandaag ontdekken wij de
onderwaterwereld, spanneeend!! Gepaste outfitten zijn altijd gemakkelijk
Kwiks: Joepiee, vandaag gaan we beattlen tegen de leiding. Vandaag doen we dus een tegen
allen!!
Tippers: Blijven jullie opgesloten of geraken jullie eruit!? Dat zullen we vandaag te weten
komen…
Tiptiens: https://www.youtube.com/watch?v=A6SeW34CkA8&fbclid=IwAR0AByot_gTejCavaTcpYnYjM0YxNIVmnsThryt4D5v1Tr2Qh-m3jYBdu8

Aspiranten:

15 NOVEMBER
Nelekes: Vorige week was Ribbel zo gelukkig dat we hem genezen hadden dat hij een
cadeautje heeft achtergelaten. Nu kan dat cadeautje nog wel wat kleur gebruiken
Speelclub: Leidsteeer, gaan we een Tik tok maken??? Ooh vandaag is de dag aangebroken,
jullie worden helemaal famous!
Kwiks: Deze zondag tonen wee onze sportiefste kant. We gaan namelijk naar de olymische
spelen, maar dan een tikkeltje anders.
Tippers: Vandaag is het een grote verrassing!!!
Tiptiens: https://www.youtube.com/watch?v=tbNlMtqrYS0&fbclid=IwAR36EzhB650Ia_AJFhy6dg6uezVyfpvBjsVKW5wc5bJagpSP6APIb4hbZk
Aspiranten:

22 NOVEMBER
Nelekes: Waar iedereen zo lang heeft op gewacht gaat deze zondag eindelijk gebeuren. We
spelen vandaag heel de dag met de JONGENS. Hoe en wat er te gebeuren staat gaat nog
gecommuniceerd worden via mail. SPANNEND!!!

Speelclub: Om de traditie in ere te houden doen we zoals elk jaar vandaag gemend met
chiro Gust! Zeker allemaal komen, want het wordt super leuk! Verder info volgt via de mail &
inschrijven kan binnekort online ( via site of mail)
Kwiks: Vandaag is het Christus koning met de jongeens. We verwachten jullie van 14u – 17u
op het heem van de meisjes, maar check ook zeker en vast nog jullie mail voor verder
informatie
Tippers: Eindelijk samenspel met de jongens! We verwachten jullen allemaal om 12u30 op
Chiro GUST. SPANNNEND. Verdere info volgt ook zeker nog via mail!
Tiptiens:
https://www.youtube.com/watch?v=RdBu79cwMu8&fbclid=IwAR1twCvm3kXoILEzQxaWwh
S6-DJckEmViPWsoZP4FCyE9rzrIDYM5MG6P54
Aspiranten:

29 NOVEMBER
Nelekes: Hoe hoog is de Eiffeltoren? Wie speelt de hoofdrol in Like Me? Hoveel poten heeft
een spin? Wie is het slimste neleke ter wereld???
Speelclub: Wie is het sterkst? De leiding of de speelclubbers? Vandaag doen wij een tegen
allen
Kwiks: Vandaag doen we een tocht door het leven, ook al benieuwd? Zeker komen!!!
Tippers: We gaan er een gezellige namiddag van maken met een hapje en een filmpje, neem
jullie comfortabelste pyjama maar mee!!
Tiptiens:
https://www.youtube.com/watch?v=9mQJaXwGPlg&fbclid=IwAR10nZnSkBT6CrgGJ0cHNs2if
Dvi7NnXBqFdnbmShz28pSFepBB35vVcruc

Aspiranten:

Kusjes
Bauke, Amber, Stien, Julie, Jolien, Nienke, Trisha, Marte, Liese, Marieke, Amber, Maxime, Lazlo,
Floor, Mila, Lisa, Marieke, Eline, Kaat, Jolien, Kato, Emma & Renee!!

