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Schaatsen!  

Winter? Dan hoor je schaatsen ook! 

We gaan schaatsen op zondag 27 februari in De Kristalijn in 
Gent!  

Om deze reis te kunnen waarmaken, hebben we genoeg auto’s nodig om met zen alle er 
een spetterende dag van te maken. Dus vragen wij met lieve puppy oogjes naar de 
ouders/grootouders toe die ons mee met de kinderen willen vervoeren. De ouders kunnen 
mee schaatsen of genieten van een welverdiende koffie in de cafetaria.  

Om op voorhand een idee te krijgen met hoeveel schaatsers en ouders we zijn, vragen wij 
een inschrijfstrookje onder in te vullen. Graag het onderstaande strookje ten laatste tegen 
20 februari binnen te brengen bij de afdelingsleiding van uw kind. Geen strookje ontvangen 
op voorhand, kunnen we geen plaatsje in de auto reserveren!  

Concreet:  

Ø We spreken ten laatste om 13u op de Chiro af dit zal duren tot 17u30  
Ø  Iedere schaatser betaald 5 euro, de dag zelf gelieve mee te geven!  
Ø  Adres: Warmoezeniersweg 20, 9000 Gent  
Ø Niet vergeten: HANDSCHOENEN & MUTS, IDENTITEITSBEWIJS!  

Geen handschoenen en/of geen identiteitsbewijs = niet schaatsen!  
 

Lid…………………………………………………………………………………………………. (voornaam en naam) van 

……………………………………………(afdeling) gaat mee schaatsen op 

27 februari 2022. 

Zijn/haar ouder………………………… (voornaam en naam) 

heeft………plaatsen beschikbaar in de auto. 

(dit is zeker niet verplicht maar wel handig. Noteer het aantal 

vrije plaatsen in de auto, dus zonder bestuurder meegerekend.) 

Alvast heel erg bedankt! 

Handtekening ouder(s): 
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Als voorgerecht starten we 
met een heeeerlijke soep van 
geweldige spelletjes met een 
bijgerecht van plezier.  
Er wordt ook een lekker 
dessert voorzien!  

27 Februari  

Willen jullie mama of papa 
meehelpen met ons laatste 
gerecht? 
En wil jij zeker zijn van een 
plaatsje aan de tafel? 
Vul dan zeker het strookje en 
bekijk de informatie in het 
begin b-van het boekje.  

13 Februari  

De cowboys nemen meer en 
meer land in. Dit moeten we 
stoppen!  
Vandaag worden we echte 
indianen om de cowboys te 
verslaan.  
 
Opperhoofd Fiere Arend en 
snelle Chinchilla verwachten 
jullie.  

20 Februari 

De leiding is een beetje dom 
geweest en zijn van alle 
spulletjes kwijt geraakt. Willen 
jullie ons helpen door samen 
met de leiding de opdrachtjes 
te voltooien?

 

                                        Speelclub meisjes! 
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Vandaag is het lichtmis.  

Toffe spelletjes en 

lekkere pannenkoeken 

staan op het programma.  

Weet je nog dat we in 

november een spel niet 

hebben kunnen spelen? 

Wat wordt er van jullie 

verwacht? Als jullie zorgen 

voor een fiets, een 

Identiteitskaart en 5euro 

dan zorg ik voor een 

geweldige namiddag.  

PS: Er komt een speciale 

gast (Niet Kian)  
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Vandaag geen bobslee maar 

schaatsen! W
il je meegaan en 

willen je ouders ons helpen 

om daar te geraken,  vul dan 

zeker het extra papiertje in 

vooraan in de komaf!  



 

 

Het is niet alleen de maand 
van de liefde maar het is ook 
vriendjes maand. Neem dus 
zeker jullie vriendjes mee. 

6 februari 

Het is vandaag geen 

gewone dag. Nee,nee. 

We vieren lichtmis met 

heel de Chiro! 

13 februari 
Nog 1 dagje en we vieren dag van 

de liefde. Kom zeker deze week. 

We gaan eens kijken wie van ons 

er de grootste harten dief is.  
20 februari 

Oooooh nee weer een boef ontsnapt! 

Waar zijn al die politie mannen naar 

toe? Kom verkleed als politie man! 

27 februari WE GAAN SCHAATSEN!!!!!! 

Vergeet zeker geen warme kledij aan 

te doen en bekijk zeker de brief over 

het schaatsen voor meer info. 

We kijken er naar uit. 
XXX jullie leiding 

Joyce en Cheyenne  



  

feb ru ari 

6 februari 

(mini rebus) 

 13 februari 

Vorige maand gingen we 
normaal naar het STER. 
Helaas is dit niet kunnen 
doorgaan ;(. Maar geen nood 
vandaag gaan we terug op 
pad om het provinciaal 
domein te veroveren!!! 

 

20 februari 

Omdat he seizoen op zen 

einde komen gaan wij nog 1 

laatste keer op jacht , kom 

vandaag dus in je 

boevenkledij . en wees zolang 

mogelijk volledig vrij!!! 

 
27 februari Het is glad, het is koud, het is wit 

en rijmt op haasten. jajaja wij gaan 

vandaag schaatsen. Geef voor af je 

briefje af en kom om 13U naar de 

Chiro. Vergeet geen 6 euro. 

voor degene die het  nodig hebben 
!!! 





 

 

6 februari: Weer een 

Chirozondag met heel de 

Chiro, want het is 

lichtmis! 

13 februari: Morgen is het 
Valentijn ofwaa?? Isda die 

zijne birthday of 
WA wilt da juist 

zeggen?  

20 februari: Betaald worden voor 

illegale zaken of toch liever hard 

werken voor het geld? Wie zal het 

zeggen? Kom allemaal vandaag 

verkleed in jullie meest 

verleidelijke outfit! 

27 februari: SCHAATSEEEEEEEEEEN! 

Bekijk zeker de brief in de komaf 

omtrent schaatsen, vergeet jullie 

handschoenen zeker en vast niet! 

 

Message dat zeer belangrijk 
is: Het is deze maand niet 
alleen de luuvv maand maar 
ook de vriendjesmaand, 
vergeet geen buddyke mee 
te nemen! 

Veel kusjes van 

 Cupido in spé Shall See 
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