Agenda September
& Oktober

Alle evenementen en de volledige agenda
op chiro-sas.be
12
Oktober

Spaghettiavond
Vanaf 19uoo, bestellen bij de
leiding of via facebook

13
Oktober

GEEN Werking

31
Oktober

Hamburgers op
halloween

Even op adem komen na de
spaghetti-avond

De leiding verkoopt
hamburgers op het
halloweenevenement van de
gemeente

Hier is ‘t September &
Oktober

SPEELCLUB
Hey speelclubs!
Hopelijk zien jullie het nieuwe jaar even veel zitten
als ons? Wij kijken er alvast naar uit om jullie terug
te zien en sommige nieuwe gezichtjes te zien. We
gaan zoveel leuke dingen doen dit jaar dus maakt
ma da jullie veel komen!! Ook een kleine tip, we
gaan tegen het einde van het jaar iets superleuk
doen, maar daar hebben we jullie wel voor nodig
dus kom maar af!!
vergeet zeker niet dat de chiro geen chiro zou zijn
zonder je vuil te maken, ipv je zondagskleren aan te
trekken, trek maar kleren aan die goed vuil mogen
worden, kleren die dan voortaan ook jou nieuwe
chiro-outfitje zal worden! Ook gaan jullie heel veel
nieuwe vriendjes maken en jullie te pletter
amuseren!
Kusjes jullie Leiding ❤
Sarah, Emely & Jasper

Wist je dat…
- Wij een facebookgroep hebben?
- Je op de website terecht kan voor heel wat
info? Chiro-sas.be is het adres!
- De leiding kunnen rekenen op Debbie en
Kris als Veebee (volwassen begeleiders)?
- Nikolaas onze proost is dit jaar?
- Het kampthema dit jaar grenzeloos Chiro
is?
- De “hier is ‘t “ tweemaandelijks wordt
meegegeven op de werking?

Tito
Dag stienkwabbies,
Vandejaar ist dus met uus te doene. Hopelijk zijn
jullie even blij met ons als wij met jullie. 😉
Tis te hopen da junder kietjes ingesmeerd zijn want
we gaan zotte diengen doen. We vliegen der al
direct goed in want met et schone weer da we nog
hebben voor de winter gaan we veel buiten doen.
☀🕶
Neem ook reservekledij mee want het zou wel eens
kunnen dat jullie vuil worden. 👕Jullie mogen ze als
jullie willen zelfs in het lokaal laten liggen. 😃
Op 12 oktober is het alweer spaghetti-avond dus
daar gaan we ook dingen voor doen. 🍝 In november
is het dan weer pannekoekenslag. 🥞 Drukke
maanden dus 🙂

Kom zeker elke werking af want twordt weer feest.
Pak zeker ook al je matjes mee want je wit et, oe
meer zielen oe meer vreugde.
Leksjes
Ian & Jessie ❤

Keti’s

Rakwi

Yeet keti’s
Daj gieder zuk boeksje ier kriegt is wel e goed teken,
da wilt zeggen da junder na de Chiro komn, en da
was de beste keuze! We gon dervoor zorgen da
junder da gin moment ga kun beklagn en gan de
zotste dingn me junder doen daje ma ka peizn. Aje
zelf ook gern eki etwa wilt doen, latet wetn é, tan
kuwe kiekn wadawe kun doen doaran. Tzoet ook wel
echt de max zien aj gieder junder vriendjes en
vriendinnetjes meebriengt, witje azo kuwe vele
meer zotte diengn doen.
Tzoet ook vree gemakkelijk zien aj gieder alsan
junder velo meepakt, we kun ton eki op avontuur
kejt.

Waddeeeeee? Tis weeral September en da wil
zeggen dat er weer een nieuw werkjaar is!!! En
moeten jullie eens tbeste van allemaal weten?
We gaan er een massa's leuk jaar van maken.

Alli toe de volgendn é!
Kusjes junder leidstertjes
Amy en Aurélie xxx

Neem dus maar allemaal jullie vrienden en
vriendinnen mee!
Allez tot binnenkort e moatjes
Jullie leiding
Ashley, Ranie, Amber en Matteo xxxxx

Jaarkalender
2019-2020
September

Oktober

November

20 - Back 2
School lounge

12 - Spaghettiavond

22 - Startdag

13 – Geen
werking

8 t.e.m. 10 –
22 – Kerstdrink
Pannekoekensla
g
29 – Geen
Werking
22 – No Shave
November
Lounge
Maart
April

Januari

31 - Halloween
Februari
2 – Geen
werking
14 Valentijnslounge

December

Mei

Augustus

10 Ontbijtmanden

1 t.e.m. 10 Zomerkamp

