Kerstkatootje

V.U. Bo Top – Merel Verrote

Inleiding
Dag beste chirowietjes, ouders, broers, zussen …
Ons chirojaar is al een tijdje bezig, wat gaat de tijd toch snel als je je
amuseert! We speelden al heel wat toffe spelletjes en beleefden al vele
knotsgekke avonturen! Dus… het is ook tijd voor een nieuw katootje om
eens terug te blikken op de afgelopen chirozondagen en om nog wat
algemene info mee te geven over de vele leuke dagen die nog zullen
volgen in het nieuwe jaar.
In dit katootje kun je volgende zaken terugvinden:
➢ Kalender
➢ Afdelingsnieuws
➢ Algemene info
➢ Leuke spelletjes
We wensen jullie alvast een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!
Ook heel veel succes aan iedereen die examens heeft!
Veel speelse groetjes en tot in het nieuwe jaar!
De leidsters xxx

Kalender
December
19/12: Laatste Chirozondag van 2021

Januari
16/01: Eerste Chirozondag van het nieuwe jaar

Februari
04-06/02: Weekend speelclub
06/02: Bezinning: verwelkoming nieuwe leidsters
13-19/02: Leefweek aspi’s en aspi +
20/02: Evenement aspi’s: Aspistolet
25-27/02: Weekend rakwi’s
25-27/02: Weekend tiptiens
27/02: Chiro terug tot 18u (pinkels t.e.m. aspi’s)

Maart
11-13/03: Weekend pagadders
13/03: Stoofvlees met frieten
25-27/03: Weekend kwiks
27/03: Geen Chiro (Gent - Wevelgem)

April
17/04: Geen Chiro (Pasen)
22-24/04: Weekend sloebers
xx/04: Friends & Fries

Mei
13-15/05: Weekend pinkels

Juni
05/06: Geen Chiro
12/06: Geen Chiro
19/06: Zwemmen
26/06: Laatste Chirozondag : Blaarmeersen

Juli
xx/07: Bingoavond Tiptiens

Afdelingsnieuws
Op de volgende pagina’s kunnen jullie lezen over de vele avonturen die
jullie dochter de afgelopen maanden heeft beleefd in de chiro. We
kunnen alvast verklappen dat deel 1 van dit jaar fantastisch was! Dat
belooft voor deel 2…
Bij deze willen we iedereen ook een zalig kerstfeest en een gelukkig
nieuwjaar wensen!
PS: Wisten jullie al dat we in februari 13 nieuwe leidsters mogen
verwelkomen, verspreid over de pinkels t.e.m. de tippers ? Spannend !!

Pinkels
WOW wat gingen deze maanden al snel. We hebben ons al rot geamuseerd!
We hebben echt al heel erg veel verschillende dingen gedaan. Zo zijn we heel
bekende muzikanten geworden. We hebben hierbij trommels gemaakt, dit
deden we met kaasdoosjes, parels, verf en HEEL VEEL glitters ✨. De pinkeltjes
konden al meteen tonen hoe muzikaal ze waren, en amaai wat deden jullie
dat goed! Ook hebben we al kennis kunnen maken met Ricky Apsalon. Dit is
een heel erg rijke man die probeerde om een winkelcentrum te plaatsen op
onze moestuin. Dat geloof je toch niet

. We hebben hem gelukkig

overwonnen en we hebben ervoor gezorgd dat hij onze mooie plaats waar we
groentjes kweken, niet kon overnemen en hier een groot winkelcentrum op kon
bouwen. Ook hebben we gemerkt dat de pinkeltjes van eten houden. Zo
hebben we al eens ijsjes gegeten op de braderie

. We hebben ook al eens

chocomelk gemaakt en deze uitgedronken vol smaak. We hebben wel enkele
keren onze lippen verbrand
de pinkeltjes

. Snoepjes en chipkes gaan er ook steeds in bij

. De pinkels hebben ook bewezen dat ze heel enge heksen

kunnen zijn. AAAH wat waren wij bang van jullie!

Het verzamelen van

heksenhoeden was zeker geen probleem voor de pinkeltjes. We zijn samen met
de pinkels ook naar Sinterklaas gaan kijken. Het was niet te warm, maar dat
hield ons zeker niet tegen en we hebben getoond aan Sinterklaas wat we
allemaal kunnen. Ze waren allemaal heel harde fan van de Nic Nacen die ze
kregen van de roetpieten, jullie snoepers!

Wist-je-datjes:
− Amy-lee haar lievelingsliedje 1 miljoen van Metejoor is
− We 2 Camille’s hebben in onze groep
− De pinkeltjes van een feestje houden
− Dat Ida niet zo fan was van de mummie van Piet Piraat
− Iedere pinkel heel erg fan is van glitter #hoemeerhoebeter
− Fay het meeste babbelt van iedereen.

− Louise, Ella en Amy-lee graag op de rug van de leidsters zitten
− De leidsters jullie graag zien x

XOXO de leidsters

Sloebers
Dag sloebertjes, dag ouders, dag vrienden allemaal. Wij zijn dan de leidsters,
de trotste van allemaal. Dag Chiro, dag mensen, dag vrienden allemaal. Wij
komen hier spelen en stoeien allemaal tezamen HIEP HOI!
Dag liefste sloebertjes XXX
Dit liedje kennen jullie al super goed hé? Hopelijk hebben jullie dit al eens
gezongen voor jullie mama, papa, oma, opa … anders is dit nu het goede
moment
De Chiro is nu al bijna 3 maandjes bezig en wat zijn wij blij dat wij jullie leidsters
kunnen zijn.
We hebben al super leuke spelletjes gespeeld hé. Zo deden we een piratenspel
waar jullie zo goed mogelijk probeerden in te leven in het leven van een piraat.
Jullie schminkten elkaar zo goed mogelijk en dan konden we eraan beginnen.
Jullie maakten per groepje een vlag met dingen die jullie konden vinden in de
natuur. En wat waren ze mooi!

Jullie dansten en zongen zo goed mee met

de liedjes van Piet Piraat. Het werd heel erg spannend welke groep ging
winnen, maar uiteindelijk wonnen jullie alle 2. Proficiat!
En herinneren jullie je nog die ene zondagmiddag dat we een gekke tocht
maakten door Nederland. We haalden samen ons beste Hollands naar boven
en trokken onze stoere klompjes aan. En oh wat deden jullie je best tijdens het
pindanotengooien en het vlaggenraden. Super leuk!!!
We trokken er ook al eens op uit met onze veeeeel te grote fluohesjes. Daar
liepen we dan op tocht door Wevelgem. Beide bendekes deden super hard
hun best om de andere in te halen. Waardoor sommigen het toch wel al een
beetje voelden aan hun voetjes. Na het vieruurtje leerden we jullie eens
baseballen. Nadat we de spelregels toch wel zeker 5 keer hadden uitgelegd,
waren jullie er helemaal klaar voor. Met de racket in de hand gingen we naar

baseball-land! Bij sommige sloebers lukte het zelfs al om tijdens hun eerste
spelletje een home-run te lopen. Megaaa zot
Hoor wie klopt daar sloebertjes? Hoor wie klopt daar zachtjes tegen ’t heem?
Jaaa, de Sint! Omdat jullie allemaal zo flink geweest zijn dit jaar en super hard
jullie best deden tijdens de opdrachtjes, kregen jullie een zakje vol lekkers!
Mmmm… Dat was weer smullen.
Wij verlangen alweer tot we jullie terugzien!!!
Vrolijk Kerst en een heeeel leuk 2022,
Veel kusjes
Jullie leidsters xxx

Pagadders
Liefste pagadders
Wat gaat de tijd toch snel! Het lijkt alsof we jullie nog maar net leerden kennen
(behalve leidsters Fran en Axelle, want die kenden jullie al hé!) en nu is het al
bijna Nieuwjaar!
Nadat jullie op startdag ontdekt hadden wie jullie leidsters waren voor het
komende chirojaar, speelden we die eerste zondag een groot kwartet spel
waarbij het de bedoeling was ons wat beter te leren kennen. De week er op
was het al braderie in Wevelgem en konden we na een lekker ijsje genieten
van het optreden van Camille! Enkele weken later was het na een moeilijke
quiz tijd voor de doop tot een officiële pagadder… Wat vonden jullie het leuk
om vuil te worden! Ondertussen konden wij al genieten van jullie zang- en
acteerkunsten, van jullie creativiteit en van jullie enthousiasme tijdens de
spelletjes. Jullie waanden zich als echte detectives in onze donkere kamer om
te achterhalen wat er de avond voordien was gebeurd op Chiromeating. Jullie
knutselden een mooi schoentje voor de Sint, waarna we hem gingen
verwelkomen aan de Leie!
Wij zijn blij dat jullie zo vaak talrijk aanwezig zijn ! (Dat kunnen wij zien aan jullie
parels hé

) Proficiat aan Maaike, zij heeft al de meeste parels in haar bezit!

PS: Ontcijfer jij deze geheime boodschap?

Veel groetjes van Fran, Lara, Axelle en Myrthe

Speelclub
Hey allerleukste speelclubbers!
Ondertussen zijn we al een half jaar ver en amai,
wat hebben we ons al geamuseerd met jullie!
We deden al heel wat leuke dingen, zoals naar
het optreden van Camille kijken, een vieze vuile
doop
overleven,
een
K3-spel
spelen,
supporteren op de basketmatch van leidster
Eva, water-met-zeep-hockey in het heem,
enzovoort. Veel te veel om op te sommen!
We kijken er dan ook heel hard naar uit om in het 2de semester minstens even
leuke dingen te doen met jullie. Te beginnen met de maand februari: er komen
dan 2 nieuwe leidsters bij én we gaan op weekend! Joepie! We verlangen er
al superhard naar, hopelijk jullie ook.
Hier nog enkele wist-je-datjes:
Wist-je-dat…
− … Rhune het beste K3-tje was
− … Shari heel lang haar heeft, net zoals leidster Sarah
− … Ella het vuilste was op de doop
− … Feline stoer doet tegen haar ex-liefje
− … Lona haar haar blauw kleurde met verf
− … Claire eigenlijk Fleur noemt
− … Geike een liefje heeft dat eigenlijk niet meer haar liefje is, maar
ook niet haar ex #complicated
− … Lotte haar elleboog had gebroken, maar nu is ze gelukkig weer
elke week in de chiro
− … Jitske volgens Sinterklaas de sterkste was van alle speelclubbers
− … Celeste een echte voetbal-sterre is
− … Famastef de allermooiste krulletjes heeft
− … Dieuwke graag peace-tekens doet op foto’s
− … Auke een competitiebeest is en altijd goed haar best doet #flink
− … We heel blij zijn dat Ella-Louise erbij is gekomen

− … Lena super lief is voor de leidsters
− … Marie vaak de slappe lach heeft
− … Yelena super stoer is
− … Het Isa is en niet Iza
− … Elena vaak koud heeft met haar chirorok
− … Er volgens Melissa himalaya’s rondlopen in de woestijn
− … We op 4-5-6 februari op weekend gaan. Zet het maar in jullie
agenda!!
− … Jullie echt zooooo’n leuke bende zijn!!!

Voila, dat was het dan! We wensen jullie een superleuke kerstvakantie toe, en
tot in 2022 he!
Dikke kusjes, we love you!! X
Bo, Eva en Sarah

Rakwi’s
Dag liefste Rakwi’s
We zijn alweer een half jaar verder, wat gaat de tijd toch snel als je plezier
maakt! Op 12 september ging de Chiro weer van start. Vol spanning stonden
jullie wachten op de bekendmaking van jullie nieuwe leidsters (of toch niet zo
nieuwe leidsters hihi). Veel tijd om elkaar te leren kennen hadden we dus niet
nodig. Jullie bewezen vanaf het begin al dat jullie kleine groep tegen een
stootje kan. We startten het jaar met het XXL Jenga spel waarbij jullie een
glaasje kregen om het jaar goed in te zetten. We maakten ook kennis met onze
eerste fuif waarbij jullie op zoek gingen naar de gepaste kledij en jullie zoveel
meer leerden ontdekken. We zien dat jullie er klaar voor zijn! We speelden
stratego en kwartet in real life en warmden ons daarna op met de lekkere,
warme pannenkoeken uit lauwe. We maakte ook wat kennis met de leidsters
door de juiste eigenschappen bij de juiste leidster te plakken. (oh ja er komen
2 nieuwe leidsters bij, durven jullie al een gokje wagen?). We zagen dat jullie
helemaal opgingen in het K2 zoekt K3 avontuur. Daarom speelden we het K3
spel

waarbij

jullie

samen

met

de

speelclub

een

deelnemer

vertegenwoordigden. Jullie staken er met kop en schouders bovenuit.
Herinneren jullie ons waterhockeytoernooi tegen de speelclub nog? We
gleden van de ene kant van het heem naar de andere kant. De borstels en
trekkers vlogen de lucht in, maar jullie deden het fantastisch! Voor Halloween
knutselden we onze eigen drankbordjes! Wat waren ze griezelig. We gingen de
sint ook opwachten aan de Leie en hij bracht ons een bezoekje terug en
trakteerde ons met heerlijke zakjes gevuld met picknicken, snoepjes en
chocolade kregen.
Geniet nog van de laatste chirozondagen, want dan moeten we elkaar 3
weken missen
Veel dikke kussen Merel en Luca xxx

Kwiks
Hallo allerliefste kwikjes, beter bekend als babbelkousen
Ondertussen zijn we al 3 maanden heel gelukkig dat we jullie leidsters mogen
zijn! We zijn heel blij dat jullie elke zondag actief meedoen met de spelletjes!
We hebben al heel wat meegemaakt samen.
We kunnen jullie vanaf nu echte kwiks noemen, want jullie hebben de doop
met glans doorstaan (of toch sommigen van jullie). Amy, Anna, Suze, June,
Pippa, Stien, Hanne, Bente en Ella-Noor bewezen zich als echte waaghalzen
en waren niet bang om heel erg vuil te worden. We zijn trots op jullie!
Weten jullie nog dat jullie een hele dag geblinddoekt waren? Dat was wel heel
spannend, maar nu weten we zeker dat jullie elkaar blindelings kunnen
vertrouwen. Het is wel belangrijk om altijd op je hoede te zijn want weerwolven
Stien, Pippa en Jene zijn niet te vertrouwen! Gelukkig hebben jullie ze op tijd
kunnen ontmaskeren.
Kwiks als hulpje voor Sinterklaas? Geen probleem! Ze bewezen door allerlei
opdrachtjes dat ze Piet zijn job perfect zouden kunnen overnemen. Als Piet dus
eens ziek zou zijn, kan Sint altijd rekenen op onze steun.

Suze zal dan

waarschijnlijk de leiding nemen over de Pieten want zij is de enige die een
wortel in haar schoen kan gooien van 2 meter afstand! CHAPEAU!
Toen de kwiks de strijd aan gingen tegen de rakwi’s, hadden ze het eventjes
moeilijk. De rakwi’s wonnen de eerste 2 spelletjes (estafette en code kraken).
De moed zakte de kwiks een beetje in de schoenen, maar met een peptalk
van de leidsters geraakten ze weer op gang. Ze wonnen de volgende 2
opdrachten. Bij de laatste opdracht werd de balans van de kinderen getest.
RaRaRa wie won deze proef? Hoe kan het ook anders, de kwiks natuurlijk! Het
was dus een spannend strijd, maar de kwiks wonnen met 3-2. Rakwi’s laat maar
weten wanneer jullie opnieuw durven strijden tegen ons!
Hier nog enkele wist-je-datjes:
− De kwiks heel graag zwaaiertje spelen?
− Het ons opviel dat we veel spelletjes rond het thema eten spelen?
Zoals popcorn, spaghetti en sardientje…

− Stien en Diede graag van schoenen wisselen?
− De kwiks graag het spelmateriaal dragen? Thanksss
− Het echt koud begint te worden buiten. Kleed jullie dus maar warm
aan!
− De kwiks graag chocomelk drinken?
− Onze weekendplek vastligt!?
− …
Hopelijk hebben jullie zich de afgelopen weken goed geamuseerd! Wij vonden
het alleszins al erg tof! We kijken uit naar het tweede chirosemester!
Goede eindejaarsfeesten!
Love u
Luka, Britt en Femke

Tippers
Hallo tippers
We hebben er ondertussen al een heleboel leuke zondagen opzitten. We
speelden al veel verschillende spelletjes zoals een fietsspel, K3 spel, een
legerspel. Steeds deden jullie goed mee.
Op 19 november vertrokken we op ons prinsessenweekend. Het was een
weekend vol plezier. Elke zondag kijken we er naar uit om jullie terug te zien.
Nog enkele wist je datjes:
− Wist je dat Doornroosje en Ariël de slimste prinses zijn
− Wist je dat de tippers goed kunnen dansen
− Wist je dat de tippers graag toneel spelen
− Wist je dat de tippers graag aanbellen aan huizen
− Wist je dat de tippers graag eieren eten
− Wist je dat de tippers fan zijn van K3
− Wist je dat Noora goed kan zagen als ze honger heeft
− Wist je dat Lara kei goed dubbele rollen kan spelen in toneeltjes
− Wist je dat Fran kei goed ruggen kan kraken
− Wist je dat alle tippers kei stout waren ’s nachts
− Wist je dat leidster Nore en lid Julie nichten zijn
− Wist je dat sommige tippers een interessant liefdesleven hebben
− Wist je dat Lize eigenlijk Louise noemt

Xxx Jullie leidsters

Tiptiens
Hoihoi Tiptiens!
Hieronder vinden jullie een
kruiswoordraadsel over al de
toffe Chirozondagen die we al
hebben meegemaakt!
Successss
Lots of love
Margot, Siel en Maure xxx

Aspi’s
Dag aspi’s!!!
Wat is het toch weer rap gegaan… Jullie eerste helft van jullie aspi jaar is al
voorbij?! Maar wel weer super leuke momenten om te koesteren zoals… alle
leuke chirozondagen ma jullie mogen wel eens alle 5 tegelijk komen

,

wanneer we ons heem pimpten (onze fotomuur zijn we al efkes aant negeren
oeps), alprorun klaarzetten ofnee eerder vervoerd worden in een golfkarretje.
Of toch eens af en toe met de jongens spelen waar jullie zo hard tegen op
keken. Maar Anna sloeg toch een telefoonnummer aan de haak

. Ons

kerstfeestje waar we meer gegeten hebben dan iets anders en nog zoveel
meer! Verlangen jullie ook al zo hard naar de rest van het jaar, want leefweek
is al in zicht :))) JOEPIE.
Nu zitten jullie aan het einde van de examens of zijn jullie al klaar dus wij wensen
jullie een super leuke kerstvakantie toe en een goed rapport Hihi
Groetjes van jullie leidsters
Jente & Eva <333

Aspi plus
Dag Aspi+’ers
Wat hebben jullie een speciaal jaar zeg! Hopelijk kunnen jullie er wel van
genieten, want in februari begint voor jullie een nieuw avontuur… De tijd die
we nu nog hebben als aspiranten proberen we dan natuurlijk zo goed mogelijk
te benutten.
Startdag was geen grote verrassing voor jullie, we doen nog een half jaar
verder met de leidsters waar jullie je al een jaar mee mochten amuseren. Jipie
#forevertogether. Dit jaar maakten we geen trui, maar we bedachten een leuk
lapje om op onze rok te naaien, met een oranje oldtimer, want wij zijn zoooooo
oud, maar dat wil niet zeggen dat we minder speels zijn. We hebben alweer
veel leuke spelletjes gespeeld en sommige hebben jullie helemaal zelf
bedacht! Zo kon leidster Luka mee genieten van een spel waar het Rad alles
bepaalde. Luka begon heel slecht, maar ze eindigde wel eerste hé (of was het
tweede?). Jullie moeten haar dus niet onderschatten! En leidster Eva kon jullie
spel meespelen waarbij we op zoek gingen naar de dader, via een grote wie
is het (de dader was Burgemeester Jan #foei). Alleen leidster Dythe moet zich
nog laten verrassen door jullie creatieve brein.
We zijn dit jaar ook al ondergedompeld geweest in de rol van maffia, waarbij
jullie je subtielste zelf moesten zijn op de braderie. Jullie brachten ook een
bezoekje aan de basketmatch van Eva met een super mooie spandoek. Jullie
werden uitgedaagd door de JC met echte olympische caféspelen, helaas kon
niemand hier een ticket voor Plan B bemachtigen. Jullie namen het tegen
elkaar op om zoveel mogelijk leidsters te verzamelen aan de hand van een
van hun opvallendste kenmerken. Jullie kregen de kans om de aankomst van
de sint wel van heeeeeel dichtbij mee te maken.
Waar we eerst en vooral naar uitkijken is het kerstfeestje dat we aan het
organiseren zijn wohowwww! Zijn jullie al benieuwd wie jullie secret santa is?
Daarnaast kijken we heel erg uit naar de leefweek die we al volop aan het
voorbereiden zijn. Een hele week met jullie spenderen, gaan wij dat overleven?
Mopje, we verlangen superrrrrr hard!!
Werkpuntje: Als we online vergaderen verwachten we iets meer input en
minder awkward stiltes. Daar moeten jullie dus nog aan werken, maar niemand
is perfect hé xxx

GROETJES VAN ONS DRIETJES

Algemene info
Sociale media
Like onze Facebookpagina en blijf op de hoogte van alle
nieuwtjes en informatie! Bij vragen kunt u steeds een
berichtje sturen naar onze pagina. Op deze pagina
verschijnen ook de weekend- en kampfoto’s. Indien u niet
wenst dat uw dochter op de facebookpagina verschijnt,
geef ons dan gerust een seintje!
 https://www.facebook.com/ChiromeisjesWevelgem

Ook op Instagram zijn jullie leidsters actief. Op onze
instagrampagina

plaatsen

wij

regelmatig

een

foto.

De belangrijkste informatie kunnen jullie hier ook op
terugvinden.
 https://www.instagram.com/chiromeisjeswevelgem/

Sinds enkele jaren hebben wij ook een website. Op onze
website kan u meer informatie vinden over onze werking en
kan u ook onze kalender raadplegen.
 https://www.chirowevelgem.be/

De UiTPAS
Sinds enkele jaren werken wij samen met de UiTPAS in
Vlaanderen. Iedereen kan deze aanvragen bij o.a. de
jeugddienst.

Wat ben je daar dan mee?
● Telkens je aan een UiTPAS-activiteit (bv. een Chirozondag)
deelneemt, kan je punten sparen.
● Deze punten kan je inruilen voor extra voordelen bij alle
deelnemende organisaties.
● Mensen

met

een

kansenstatuut

hebben

recht

op

sterk

verminderde tarieven bij aankoop én deelname aan UiTPASactiviteiten (jaarinschrijving Chiro, Chirokamp en -weekend).
Heb je er eentje? Aarzel dan niet om de hoofdleiding, volwassen
begeleidster of financiële VB aan te spreken!

Trooper
Gratis Chiromeisjes Wevelgem steunen? Hoe kan dat? Via
Trooper!
Hoe werkt Trooper nu?
1. Wij hebben met Chiromeisjes Wevelgem een unieke Trooperpagina.
2. Op deze pagina staan links naar webshops.
3. Als je via die links op onze Trooperpagina naar een webshop surft, weet
de shop welke vereniging je wil steunen.
4. De link doet het werk en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal
shopt, zonder ook maar €1 extra uit te geven.
5. Voor elke aankoop die jij doet, gaat er een procentje naar
Chiromeisjes Wevelgem.
Dus, wil jij ons graag steunen? Surf dan voor je volgende aankoop even
naar onze Trooperpagina! Zal je vergeten hier aan te denken? Installeer
dan de “trooperbot” op Google Chrome. Deze geeft je een melding
zodra je surft op een website die aan deze actie meedoet!
Alvast bedankt!
 https://www.trooper.be/chiromeisjeswevelgem

Spaaracties
Wij kunnen smullen van gratis pasta op kamp en
hebben jullie hulp nodig! Verzamel samen met ons de
barcodes van alle Soubry pasta verpakkingen en
bezorg ze aan onze leiding. Meer info vind je bij hen
of op www.soubryopkamp.be.

Wij sparen dit jaar ook opnieuw mee met de
spaaractie van Joyvalle. Spaar de flapjes van de
Joyvalle melkkartons en stuur je favoriete jeugdvereniging op kamp met gratis Joyvalle melk! Per 10
flapjes krijgen wij 1 liter melk gratis mee op kamp.

We willen een warme oproep doen aan alle leden, ouders, vrienden,
kennissen, buren en sympathisanten van onze Chiro om met ons mee te
sparen.
Houd onze facebookpagina in de gaten om te weten wanneer deze
acties van start gaan. Alvast bedankt!

Uniform
Bij elke Chiro hoort vanzelfsprekend ook een uniform. Wij verwachten dat
alle leden vanaf de kwiks (5e en 6e leerjaar) volledig in Chirokleren zijn
uitgerust.

De Chiromeisjes Wevelgem hebben ook een eigen trui, een t-shirt en
kousen! Deze zien er als volgt uit.

Heeft uw kind nog een oude Chirotrui, vormt dit helemaal geen
probleem.

Alle Chirokleren kunnen aangekocht worden bij Geert en Ilse
Verschuere-Calland.
Email: geert.verschuere@proximus.be
Adres: Akkerwindestraat 3, 8560 Wevelgem

Spelletjes
Kan jij zo snel mogelijk al deze kerstvoorwerpen terugvinden?

Kan jij alle woorden terugvinden?

Ohnee, de kerstman is zijn kleuren verloren… Help jij hem zijn kleuren
teruggeven?

