Tito’s
1 april geen chiro
Het is Pasen! Ga maar snel wat paaseitjes rapen. Maar dan wel thuis want het is geen Chiro vandaag.
8 april geen chiro
We gunnen jullie allemaal wat rust van de Chiro in de vakantie. Helaas zal je ons nog een weekje
langer moeten missen.
13 -15 april
Ons weekend is er. Jeeeeeej!!! Verdere info volgt nog.
22 april Chiro van 14u-18u
De andere persoon van de leiding is nu ook een jaartje ouder geworden :O. Alles draait dus rond
feest.
28 april
Het is spaghettislag! Iedereen is 100000% welkom op de Chiro om van onze lekkere spaghetti te
smullen.
29 april Chiro van 14u-18u
Er is weeral eens een klusjesdag aangebroken. Alle hulp is zeker welkom.
6 mei Chiro van 14u-18u
Al jullie familie en vriendjes zijn welkom. Het is familiedag.
13 mei Chiro van 14u-18u
Omdat het echt niet anders kan, gaan we jullie vandaag overlaten aan andere leiding. HAVE FUN!
20 mei Chiro van 14u-18u
Alles draait rond het vieruur deze dag. Neem zoveel mogelijk verschillende dingen mee. Hoe meer
hoe beter!
Meenemen: verschillende vieruurtjes
27 mei Chiro van 14u-18u
Het thema van vandaag is groot. Dus wees maar voorbereid op iets groots

2 juni avond Chiro van 19u-22u
We zullen eens zien wie van jullie de waarheid spreekt en ook echt dingen durft doen. Om dit
allemaal uit te vinden moet je zeker komen!
3 juni chiro van 14u-18u (niet verplicht)
De lievelingsdag van ons allen is gekomen! 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 avond Chiro van 19u-22u
Het is filmavond. Jullie mogen al jullie vrienden en vriendinnen meenemen om een filmpje te komen
kijken. Verdere info volgt nog
16 juni avond Chiro van 19u-22u
Knutselen, knutselen en nog eens knutselen.
24 juni chiro van 11u-17u
De laatste Chirozondag van het jaar is weer daar . Dit betekent wel dat we ongelooflijk veel plezier
gaan maken! Iedereen komen dus! Info volgt nog

GROETJES VAN JULLIE KEI AWESOME LEIDING

