Rakwi’s
1 april: geen chiro
8 april: geen chiro
15 april (chiro van 14u tot 18u)
Wat als stripfiguren echt bestonden? Wat als ruziemaken een sport was? Wat als mannen
honden waren? Bedenk zelf even een ‘wat als’ vraag en dan zullen wij uitzoeken wat het
antwoord is! Vergeet geen vieruurtje.
22 april (chiro van 14u tot 18u)
De geschiedenis zit vol met levensveranderende veldslagen, oorlogen en gevechten... Trek
je harnas aan, stof die geweren af en bereid je voor op oorlogsdag! Wie geen vieruurtje
meeneemt zal het met zijn leven moeten bekopen. :/
28 april ZATERDAG
Het is weer zover! Vandaag kan je weer de lekkerste spaghetti
van de wereld komen eten op onze chiro. Vergeet je niet op
voorhand in te schrijven zodat je zeker van onze heerlijke pasta
kan komen genieten.
29 april: geen chiro (14u tot ...)
Na al dat koken is de chiro een rommeltje geworden. Daarom gaat de leiding nog eens goed
klussen, kuisen en opruimen op de chiro. Iedereen is welkom om te komen helpen!
6 mei (chiro van 14u tot 18u)
Omdat jullie ouders zo goed hebben geholpen tijdens de klusjesdag, krijgen ze van ons een
dagje chiro. Vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusjes zijn ook van harte welkom. Vergeet
geen kameraadje mee te nemen en een vier uur.
13 mei (chiro van 14u tot 18u)
Voor de verandering krijgen jullie eens andere leiding. Of dit nu leuk is of juist stom… daar
zal je zelf maar moeten achter komen. Hopelijk gaan jullie ons niet te hard missen en hebben
jullie veel plezier met je nieuwe leiding. Vergeet geen vieruurtje.

20 mei (chiro van 14u tot 18u)

27 mei (chiro van 14u tot 18u)
Vandaag wordt een speciale dag… jullie gaan iets doen dat nog nooit eerder is gebeurd in
de chiro. Wat het is, blijft voorlopig nog even een verrassing. Vergeet al zeker geen
vieruurtje.
2 juni ZATERDAG (chiro van 18u tot 20u)
Weten jullie nog toen we met zijn allen gezellig voor het grote scherm zaten
en helemaal opgingen in die ene film… ah, wat een mooie herinnering...

Laten we dat nog een keer doen! Speciaal voor jullie brengen we de cinema terug naar de
chiro met ditmaal nog spannendere, grappigere en ontroerendere films.
3 juni (chiro van 14u tot 18u, niet verplicht)
De lievelingsdag van Philippe is weer aangebroken! Deuzeldjogging! Wie mee wil lopen,
mag dat. Als je niet wil lopen, maar er toch bent kan je op de chiro spelletjes komen spelen.
Deze dag is niet verplicht, omdat we gisteren avondchiro hadden. Vanaf 17.30u is iedereen
ook welkom op het ribbelcafé.
9 juni ZATERDAG (chiro van 18u tot 20u)
Het is er weer! Op algemene aanvraag keert ons geweldige pokémonspel terug!!! Maar deze
keer zal er een nieuwe twist aan het spel gegeven worden. Wil je weten wat? Kom dan zeker
naar het pokécenter (De chiro).
16 juni ZATERDAG (chiro van 18u tot 20u)
Het is de laatste chirozondag in onze groep, dus vandaag gaan we al onze favoriete
spelletjes van dit jaar nog eens spelen!!! Pret verzekerd!
24 juni (chiro van 11u tot 17u)
Groepsdag. Info volgt nog.

