Het Stamblad
Uitgave van mei - juni.
Zondag 14 mei is het sportoernooi. De chiro start dan om 8u45 en zal eindigen om 12u15.
21 mei is het onze jaarlijkse kampouderavond. Dit is een infoavond voor ouders over het
kamp. Op zaterdag 1 juni is het weer onze jaarlijkse daguitstap met een BBQ achteraf. Meer
info hierover volgt nog, maar houd de datum alvast vrij!

Speelclub
Zo 07/05: Andersom-dag!
Zo 14/05: Sportdag! Neem je beste sportoutfit mee en kom mee strijden tegen andere
jeugdbewegingen van 8u45 tot 12u15.
Zo 21/05: Ik ga op Chirokamp en ik neem mee…
Za 27/05: Tik tak tik tak… Jullie tijd is bijna om! (Van 17u tot 19u)
Zo 04/06: Geen Chiro.
Za 10/06: Blub blub, ik ben een vis. (Van 17u tot 19u)
Za 17/06: Is het een vliegtuig, is het een vogel…? (Van 17u tot 19u)
Za 24/06: Draaimolens, botsautootjes, eendjes vangen,… Kermis!! (Van 17u tot 19u)
Za 1/06: Daguitstap + BBQ! Meer info volgt!!

Rakwi
Zo 7/5: Piraterij op zee.
Zo 14/05: Sportdag! Trek je sportiefste kledij aan. (van 8u45-12u15)
Zo 21/5: Technopolis op de chiro
Za 27/5: Help! Mijn rakwi is een klusser (van 17u-19u)
Zo 04/06: Geen chiro 
Za 10/6: We gaan hard of we gaan niet! (17u-19u)
Za 17/6: Pas op voor de verschrikkelijke ikke! (van 17u-19u)
Za 24/6: Kamp: hoe was dat nu weer?
Za 1/06: Daguitstap + BBQ! Meer info volgt!!

Tito
Zo 7/05 : Wie is het?
Zo 14/05 (8u45-12u15): We hakken de scouts in de pan op het sporttoernooi!
Zo 21/05 : slapen met getrommel van de regen op het dak (na de chiro is het
kampouderavond!! Meenemen die mamsies en papsies!!)
Za 27/05 : kui kui kui kui kui kui kui ik ben een kuikentje
Za 3/06 : whieeeooeeeeewhieeeooeee
Za 10/06 : candycrushsaga the ultimate extreme super duper level
Zo 18/06 : We kruipen in bed met een doos zakdoeken want helaas pindakaas is het geen
chiro.
Zo 25/06 : Spitter spetter spater
Za 1/06: Daguitstap + BBQ. Meer info volgt!!
Keti

Zo 7/5 Verwisseldag
Zo 14/5 BE READY voor het grote sporttoernooi van Mortsel (aan de chiro om 8u45)
Zo 21/5 Neem reservekleren en waterattributen mee.
Zo 28/5 Go IV
Za 3/6 CASINO
Za 10/6 Leef je eens goed uit!
Za 17/6 Escape de examenstress…
Zo 25/6 DE LAATSTE ZONDAG
Zo 1/6 DAGUITSTAP + BBQ

Aspi

