Allerliefste Speelclubbers,
Het 2de semester is al van start gegaan, wat gaat de tijd toch
snel als we plezier beleven. Hebben jullie ook zoveel zin om
samen spannende, grappige, coole en onvergetelijke momenten te
beleven! Doe jullie chirokleren aan om kom mee met ons de
beste avonturen beleven!!
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Zondag 27/02/2022: Speelclub bake-off. Kookpot? Check! Ingredienten?
Check! Recepten? Check! Vandaag gaan we samen koken, hopelijk laten
we niets aanbranden haha!
Zondag 06/03/2022: Vandaag gaan we de lekkerste wafels van Bonheiden
en omstreken verkopen.
Vrijdag – zondag 11/03 – 13/03: Speelclubweekend, zie weekendbrief
voor meer info
Zondag 20/03/2022: Vandaag komen jullie in boeren en boerinnen
verkleed, we spelen het XL Hay-day spel.
Zondag 27/03/2022: Expiditie Robinson. Welke speelclubber haalt het
tot het einde?
Zondag 03/04/2022: Maak het ruimteschip klaar, haal jullie
sterrenkijkers boven, trek jullie astronauten pak aan.
Zondag 10/04/2022: Geen Chiro, het is vakantie
Zondag 17/04/2022: Geen Chiro, De leiding is het kampterrein gaan
bezoeken.
Zaterdag 23/04/2022: Breugel (meer info volgt)
Zondag 24/04/2022: Geen Chiro
Zondag 01/05/2022: Recht op recht ;)
Zondag 08/05/2022: Van baby tot het pensioen, we spelen vandaag
levensweg
Zondag 15/05/2022: Welkom op de olympische chirospelen, wie haalt
er vandaag de gouden medaille?
Zondag 22/05/2022: Kom verkleed als je favoriete superheld, alles
kan!
Zondag 29/05/2022:Geen Chiro, de leiding is aan het blokken.
Zondag 05/06/2022: Geen Chiro, de leiding heeft examens.
Zondag 12/06/2022: Geen Chiro, examens, examens en nog eens
examens... We missen jullie!!!
Zondag 19/06/2022: Nog heel eventjes... bijna Chiro
Zondag 26/06/2022: Waterspelletjes, doe jullie zwembroek en bikini
aan een neem een waterpistool en handdoek mee.
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