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Liefste ouders, leden en sympathisanten
Bij een nieuwjaar horen wensen
van gezondheid en geluk,
vooral dan voor die mensen
die ons helpen stuk voor stuk.
bij een nieuwjaar horen wensen
en soms zelfs een fijn festijn,
waarom heel veel mensen
toasten met een glaasje wijn.
bij een nieuwjaar horen wensen
liefst vol kleur en ook vol licht,
die brengen wij het beste
met een vrolijk en blij gezicht.
bij een nieuwjaar horen wensen
heel persoonlijk en speciaal,
voor jullie't allerbeste!
voor ons blijven jullie ideaal!
Jullie kapoenen, leiding Chiro Bethanie, 1 januari 2020

5 januari: Massaspelen
Om het nieuwe jaar goed te beginnen en de
vakantie leuk te eindigen beginnen we met
massaspelen.
Chiro van 14u tot 17u
Vergeet geen vieruurtje

12 januari: Winterspel
Omdat het in het nieuwe jaar ook nog koud is,
gaan we een keileuk winterspel spelen. Kleed je
dus maar zeker goed aan!
Chiro van 14u tot 17u
Vergeet geen vieruurtje

19 januari: Bosspel
Vandaag gaan we een fantastisch tof bosspel spelen.
Vergeet dus zeker je bottines niet aan te trekken.
Chiro van 14u tot 17u
Vergeet geen vieruurtje

26 januari:
Knutselen
We gaan vandaag iets leuk
knutselen. Vergeet dus zeker niet je
creativiteit mee te nemen naar de
chiro.
Chiro van 14u tot 17u
Vergeet geen vieruurtje

Groetjes de Ribbelleiding
Nelle, Gijs en Ruben

Mazzels in januari
2u – 5u 5/01/201920: nieuwjaar nieuwe kansen. Onze een tegen
alle was spijtig genoeg geen succes, maar in dit nieuwe jaar kunnen
jullie alles. Tot dan vergeet geen
vieruurtje

2u – 5u 12/01/201920: Het is tijd om
het eerste bos spel van het jaar te
spelen. Denk eraan dat het koud kan
zijn en we zijn heel de dag buiten.
Vergeet geen vieruurtje.

10u – 5u 26/01/201920: de derde zondag van het jaar en dat
betekent natuurlijk tocht. Kleed je warm aan anders wordt het een
koude zondag. Vergeet je lunch en vieruurtje niet.

2u – 5u 12/01/201920: het is tijd voor een piramide competitie wie
zou vandaag de winnaar zijn het wordt weer een top zondag denk
aan het vieruurtje.

Een gelukkige nieuw jaar van jullie leiding Lisa ,Erik en Lars

Rakwi’s in januari
5 januari 14u-17u
Het is het begin van een nieuw jaar en we gaan dat
vieren met een jaarboek te maken voor de rest van
het jaar.
denk alvast eens na over een hoop nutteloze weetjes
en vergeet geen vieruurtje mee te nemen.
12januari 14u-17u
Deze zondag gaan we eens zien wie hier de sterkste
slimste en zo voort zijn. We doen een
laddercompetitie! Vergeet jullie vieruurtje niet.
19 januari 10u-17u
Het is de derde zondag van deze maand dus jullie weten wat dat betekend,
TOCHT!!!!
vergeet zeker niet om een lekker vieruurtje en lunch pakket mee te nemen.
26 januari 14u-17u
Het is weer zo veer het is ver na advent en wij gaan een bosspel doen vergeet
zeker jullie vieruurtje niet.
Groetjes van de Fantastische rakwi leiding.
Joris, Gitte & Robbe

TITO’S IN JANUARI
Hopelijk heeft iedereen een leuke vakantie gehad en kunnen we terug volop met de chiro
beginnen.

Zondag 5 Januari
Vandaag gaan we driekoningen zingen dus verkleed jullie
allemaal zo goed mogelijk en kom gezellig mee driekoningen
zingen. Chiro van 14u tot 17u en vergeet zeker geen 4 uurtje.

Zondag 12 Januari
Deze zondag gaan we nog eens een keer hevige spelen doen dus wees er zeker bij. Chiro van
14u tot 17u en vergeet zeker geen 4 uurtje.

Zondag 19 Januari
Vandaag is het geen chiro want wij komen dan terug van weekend. Meer info volgt nog.

Zondag 26 Januari
Vandaag spelen we een tof bosspel dus zeker komen. Chiro van
14u tot 17u en vergeet zeker geen 4 uurtje.

Groetjes van jullie titoleiding Flore, Jef en Loïc

KETI’S january 2020
5/01 14.00-17.00
2020 is begonnen en na al die feestdagen
is het tijd om aan die goede voornemens
te beginnen. vandaag hebben voor jullie
een namiddag gevuld met sport en andere
activiteiten. vergeet geen 4 uurtje

12/01 14.00-17.00
als keti’s gaan we natuurlijk ook eens geld
inzamelen voor er een geweldig kamp van te
maken. deze namiddag gaan we brainstormen over
welke acties we allemaal gaan doen. vergeet geen
goede ideeën (en een 4 uurtje)

19/01 10.00-17.00
weten jullie wat we nog niet hebben gedaan
dit chirojaar? wel dat gaan we vandaag
doen , vergeet geen goede stapschoenen,
middageten en een 4 uurtje
ahja en de aspi’s doen mee

26/01 14.00 - 17.00
wij doen graag een één tegen alle en van
wat we dit jaar hebben gezien eten jullie
graag, dus vandaag doen we een eten
tegen alle. (je moet geen 4 uurtje
meenemen)

groetjes de beste leiding

