PROGRAMMA SPEELCLUB MEISJES OKTOBER- NOVEMBER

Zondag 27/09: STARTDAG: Het is weer zover! Het nieuwe chirojaar gaat weer van start. Jullie
worden om 14h op de panoven verwacht om te ontdekken wie jullie leiding is! SPANNEND!!!!
Zondag 04/10: TEAMBUILDING: Vandaag leren we elkaar echt kennen aan de hand van leuke
spelletjes en stoere uitdagingen! Na vandaag zijn jullie zeker en vast een topteam! (als jullie dat al
niet waren
)
Zondag 11/10: VRIENDJESDAG: Jullie mogen deze zondag allemaal een vriendje of vriendinnetje mee
naar de chiro brengen om mee te komen spelen met ons! Wij hebben er al zin in!
Zondag 18/10: TIKTOKSPEL: Savage looooove…. Vandaag spelen we een heus tiktokspel! Trek jullie
dansschoenen maar aan!!
Zondag 25/10: HALLOWEEN: Boe!! Vandaag mogen jullie verkleed naar de chiro komen in Halloween
thema. Durven jullie deze zondag aan?
Zondag 01/11: GEEN CHIRO
Zondag 08/11: HOLLE WEGEN: Vandaag gaan we lekker ravotten in de holle wegen. Trek zeker jullie
stapschoenen aan zodat we ons kunnen vuilmaken!
Zondag 15/11: KLASSIEKE SPELEN IN EEN NIEUW JASJE
Zondag 22/11: CHRISTUS KONING: Dit is de jaarlijkse feestdag van de chiro. Vandaag spenderen we
de hele dag samen en worden jullie om 10h op de chiro verwacht. ’S Middags wordt er een lekkere
maaltijd voorzien, nadien zetten we onze dag samen verder met leuke spelletjes! Jullie mogen terug
opgehaald worden om 17h aan de chiro.
Zondag 29/11: SCHATTENJACHT: Wie zoekt, die vindt!!!

Jullie worden elke zondag in uniform verwacht. We raden jullie aan om altijd stevige schoenen aan te
doen die bestand zijn tegen water en die vies mogen worden, want ook speelclub meisjes maken zich
al eens graag vuil

VEEL CHIROGROETJES EN TOT ZONDAG!
Bij vragen of bezorgdheden mogen jullie ons altijd contacteren:
LIEZE MATHIJS: 0471 84 33 39
LIEZE COSEMANS: 0484 30 52 25
HANNE VLAYEN: 0471 85 92 06

