MAANDBRIEF SEPTEMBER- OKTOBER
Joepiee, we zijn er weer!! De leiding is er weer helemaal klaar voor om jullie allemaal
mega leuke zondagen te geven & kei veeeel te spelen met jullie! Een grote verandering
met vorig jaar is dat we dit jaar terug werken met winter- en zomeruur. Dit wil zeggen dat
alle groepen tot 25 oktober chiro hebben tot 18u.

27 september
Nelekes: Om de nieuwe speelvogels te verwelkomen spelen we vandaag allemaal typische
Chiro spelletjes. Jong geleerd is oud gedaan
Speelclub: Vandaag verwelkomen wij met veel plezier alle nieuwe kindjes! We gaan ze goed
laten zien waar chiro voor staat, vriendinnetjes maken & heeel veel spelen!
Kwiks: We beginnen het jaar met een echt chirozondag en leren elkaar beter kennen! Zeker
komen
Tippers: Vandaag wordt jullie leidster Mila officieel volwassen!! Maak jullie klaar voor de
zotste party van het jaar!!
Tiptiens:
https://www.youtube.com/watch?v=Vlx6gQWfjp0&fbclid=IwAR3rb6Sbx7YLttjLtZBYvwVVV0I
Jm3D8iiXFuSwWaaltAJxwo8pfzlIdcFY
Aspiranten:

4 oktober
Nelekes: Vandaag worden we gedoopt tot echte Nelekes. Deze zondag moet je reserve
kleren meenemen want het beloofd een leuke en vuile zondag te worden.
Speelclub: Het is werelddierendag vandaaaag, dit wil zeggen dat jullie je allemaal mogen
verkleden als dier & dat we een kei coole dierendag doen!!
Kwiks: waaaaaat?!?!?! Vandaag worden we echte kwiks!! Vergeet geen slechte kleren xxxx
Tippers: joepiee vandaag worden jullie gedoopt tot echte tipper grieten!!
Tiptiens:
https://www.youtube.com/watch?v=OWmDJ699vIQ&fbclid=IwAR2rKWBhSX5GdSlZavUAk23
AQlNgnJoD45GaFHHH_XYksbS1KfgnRF0OAxE

Aspiranten:

11 oktober
Nelekes: Kunnen onze nelekes werken onder tijdsdruk? Binnen een minuut een kaarten
husje bouwen. Wie kan deze druk aan?
Speelclub: : Het langverwachte moment is aangebroken, vandaag worden jullie gedoopt tot
echte speelclubbers!! Wij doen deze zondag dus lekker vettig, neem dus zeker kleertjes mee
die vuil mogen worden.
Kwiks: Deze zondag spelen we gotcha xxx
Tippers: Nu jullie gedoopt zijn tot tipper wordt het tijd om aan de groepsband te werken.
We doen een teambuilding om hier aan te werken!!
Tiptiens:
https://www.youtube.com/watch?v=xt0V0_1MS0Q&ab_channel=QueenOfficial&fbclid=IwA
R2VBzaN347kHue2IGOq_XacpUN1Wrj1odG-wAedlI39wJP2OKV5Ai_defo&has_verified=1
PS: Neem ook je fiets mee x
Aspiranten:

18 oktober
Nelekes: Vandaag mogen jullie laten zien hoe goed jullie kampen kunnen bouwen en jezelf
camoufleren.
Speelclub: De prinsessen van Speelclubland zijn in groot gevaar!! Jullie moeten jullie
leidsters komen helpen om de grote draak te verslaan! Jullie mogen dan ook allemaal jullie
mooiste prinsessenoutfit aandoen.
Kwiks: Wie, wat, waarmee???

Tippers: Omdat jullie nu al meer dan een maand naar school gaan is het tijd om jullie kennis
eens op proef te stellen. Quizzzzz tiiiiime!
Tiptiens:
https://www.facebook.com/392970634103088/videos/443237506298011
Aspiranten:

25 oktober
Nelekes: whooooh boooh haal jullie halloween outifit maar boven! Wie durft er te proeven
van onze spinnen soep???
Speelclub: woooeehhh, vandaag gaan we lekker griezelen want het is HALLOWEEEN!! Haal
jullie kostums al maar boven woeeeh
Kwiks: Boehh, vandaag gaan we het lekker laten griezelen in onze lokalen! We maken een
spookhuis Neem je halloween outfit maar mee!
Tippers: Back to basics!! Vandaag spelen we typische chiro spelletjes!
Tiptiens:
https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA&ab_channel=TheBeatlesVEVO&fbclid=I
wAR2UHDs1qekGMorEVX8JEq4LUInmHfOEbXQ67YfH85NmBptqRd9WyPYNpMQ
Aspiranten:

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

