Planning Rakkers OKTOBER - DECEMBER

Dag rakkers, wij kijken alvast uit naar het nieuwe chirojaar! Hopelijk jullie ook!
Mededeling! We zouden graag een Whatsapp groep maken waar jullie vragen kunnen stellen en om
jullie op de hoogte te houden van eventuele programmawijzigingen. Stuur een berichtje naar
0489 36 25 75 met jullie naam en de naam van jullie zoon. Bedankt de leiding!
OKTOBER

4/10/2020
Trek je stevige schoenen maar aan want vandaag gaan we naar de holle wegen! Haal de beste
majoor of mineur in je naar boven en neem ook zeker regenkledij mee bij slecht weer.

11/10/2020

! VRIENDJESDAG !
Vandaag mogen jullie al je vriendjes en vriendinnetjes meenemen om een hele
namiddag samen met ons te ravotten! Wij kijken er alvast naar uit xoxo

18/10/2020
Vandaag laten we het lot beslissen welke spelletjes er gespeeld gaan worden!
25/10/2020
Wie is de sterkste , sportiefste en beste rakker der rakkers? Een vraag waar iedereen wel het
antwoord op wil weten en die ook meteen beantwoord wordt op deze chiro zondag tijdens een leuk
spel van 1 tegen alle.
31/10/2020

Deze avond houden wij het leukste, griezeligste halloweenfeestje ooit!
Meer info volgt later nog!

NOVEMBER
08/11/2020
Het noodlot slaagt toe in Loksbergen! De stress is hoog en het vertrouwen onder de dorpsgenoten
laag. Er is iemand vermoord! We horen jullie al denken: “Wat was het moordwapen?”, “Waar is
hij/zij vermoord?” en natuurlijk “Wie is de moordenaar?”. Geen zorgen Rakkers! Al deze prangende
vragen zullen worden beantwoord tijdens Cluedo deze zondag.

15/11/2020
Hoe sportief zijn julie? Hier komen we deze week achter bij de Olympische spelen!
22/11/2020

! Christus Koning !
( Meer info volgt nog )

29/11/2020
2 teams, 1 ladder. De spanning is te snijden want het moment is eindelijk daar om te strijden voor de
hoogste plaats op onze rakkerladder. Bereid je dus al maar voor op een hevige battle!

Leiding :
Lomme Liekens

0489 36 25 75

Sander Schildermans

0473 76 67 70

Fleur De Meyer

0496 33 45 96

