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Algemen! komaf



 
 

 

De speelclub boys in december 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jullie worden terug op de chiro verwacht op 16 januari!  

We kijken er naar uit!x 

Vele kerst groetjes van  jullie leiding  

Cheyenne en Joyce xxx  

5 december   

Hij heeft een Goude staf, een 

lange witte baard, en houdt van 

kinderen. W
ie zou er vandaag 

wel eens op bezoek kunnen 

komen? 

Ps: ik hoop dat jullie allemaal 

braaf zijn geweest. Jullie leiding 

wel hoor 

12 december  

We hopen dat h
et k

nutse
len een beetje

 in
 

jullie
 bloed zit

 w
ant d

at z
ulle

n ju
llie

 

va
ndaag w

el k
unnen gebruike

n.  

17 december  

KERSTFEESTJEEE!!  

Let op! het is Chiro op een vrijdag.  
Van 18u30 tot 20u 
 
Kom verkleed in je gekste, coolste kerstoutfit!  
 



 

 
 

17/12/2021 

Ejjj Jongedame zeg is waar 
is het fuifje? 

Het is een KERSTFEESTJE 
voor de speelclub dus pak 
jullie feestkleren maar mee. 
Jullie worden verwacht om 
18:30 en jullie mogen terug 
naar huis om 20:00 

 

 

Speelclub meisjes 
 05/12/2021 

Zie ginds komt de 
stoomboot uit Spanje 

weer aan! 

 
 

12/12/2021 Wat voor dag 

is het vandaag? Een Chiro 

dag vol verrassingen 
 



 
 

 



 
 
 



 
 
 

December 
Vrijdag 3 December 

Hij komt, hij komt, de lieve 
goede sint. 

Hopelijk zijn jullie allemaal 
flink geweest! 

Vrijdag 10 december 

Hopelijk zijn jullie echte 
lovebirds, want wij hebben een 
romantische avond gepland 
voor jullie en de tippers. 

Vrijdag 17 december 

Haal het creatieve maar boven in 
jullie zelf want we gaan onze 
eigen kerst kaarten ontwerpen 
en onze eigen hapjes maken. 

De Chiro gaat telkens door op 
vrijdag wegens de examens. Dus 
jullie zijn welkom vanaf 19u tot 
21:30. 

De topper leiding wenst jullie 
zeker veel succes met de examens, 
zeer fijne feesten en een prettig 
nieuwjaar. 

Wij verwelkomen jullie terug op de 
Chiro 16 januari. Jullie zijn ook 
welkom op 9 januari met de mama 
en de papa op onze winterdrink, 
dus zeker komen !!! 

Zondag 19 december 

We gaan op verkooptocht met de 
kerstkaarten en kerstkoekjes. Dus 
kleed jullie maar lekker warm aan. 



 

 
 

 

3/12 

Zijn jullie allemaal braaf geweest? 
Sinterklaas zegt het jullie vanavond! 

10/12 

Love is in the air, tu tu du tu tu du ! Komen jullie mee 
de liefde opsnuiven? 

17/12 

Wie kerst zegt, zegt feestje! KERST - ….. 

Inkom: Kom verkleed in het thema kerst, hoe zotter hoe beter! 

Jullie zien het goed, het is Chiro op vrijdag. Dit telkens van 19 tot 21.30! Super veel 
succes met jullie examens en zeker en vast prettige kerstfeesten! In 2022 staan we weer 

klaar voor jullie op 16 januari!  

Mis je ons al te hard tegen dan? 9 januari is het onze winterdrink, ik verwacht jullie 
allemaal daar met de mama en papa! 



 
 
 

 

 
Keti-Aspi in 
December 

3/12: What time is it? 
It’s Saint Nicholas time, 
to celebrate! 
Potverdikkie nu was ik 
die Keti-Aspi bijna 
vergeten… Zijn jullie wel 
braaf geweest? 

 10/12: Ik word daar zo 
bang van, ik word daar zo 
bang van. Laat me niet 
verschieten want daarvan 
heb ik schrik. 

17/12: OHNOOO!! Did I just 
drop my phone??! ☹"#$ Nou… 
zolang jullie je phone maar 
niet droppen op onze 
dropping! 

Doe warme kleren aan!! 
 

Melding van groot belang! 26 
december en 2 januari is het geen 
Chiro. Jullie worden zondag 16 
januari terugverwacht in een vers 
jaar; namelijk 2022! 

Hopelijk liggen er heel veel pakjes 
onder de kerstboom. 

Veel liefs, Chelsea 

Deze maand zijn het avonchiro’s! 
Dat wil zeggen dat ik jullie op vrijdag 
verwacht, telkens van 19:00 tot 
21:30. Tot dan J 



 

 


