
JUNI

Hey iedereen

Het is zo ver... de laatste maand gaat van start.
Dat wil ook zeggen.... aftellen naar kamp!!!!

Wij hebben er alvast super veel zin in

JUNI



Liedje van de maand 

Juni 

 

Bivaklied 

Leven op het ritme van de wind en van de zon, 

zingen op de melodie van bos en beek en bron. 

Slapen met 't getrommel van de regen op het dak, 

ontwaken met de morgendauw : we zijn weer op bivak. 

 

Ieder die ons ziet kijkt raar, 

wat niet kon, dat wordt hier waar. 

Vreemd wordt vriend en klein is groot; 

in onze ploeg valt geen een uit de boot. 

 

Trek er mee op uit, breek grenzen open; 

samenspel wordt teken om te hopen. 

Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan; 

een nieuwe wereld roept om door te gaan. 

 



Beste ouders

Inschrijvingen kamp

Jaja, het kamp komt dichter en dichter! Dat wil zeggen dat het tijd is voor de inschrijvingen!
Vrijdag 3 juni spelen we met heel de Chiro een spel om zo het kampthema bekend te
maken, de dag zelf, kan je je dochter(s) komen inschrijven. Inschrijven kan tot 26 juni. Als je
de medische fiche ter plaatsen wilt invullen, vergeet dan zeker geen klevertje!

Zomerbar

Beste ouders en leden, deze zomer houden wij onze eerste editie van onze zomerbar. Jullie
zijn allemaal welkom om te komen genieten in summervibes met een fris drankje, cocktail of
hapje! Houd zeker onze Instagram en Facebook in de gaten voor meer informatie.

Drinkbussen

Omwille van de Corona willen we vermijden dat er bekers uitgewisseld worden tussen leden
en leiding onderling. Daarom vragen we ook dit jaar aan iedereen om zelf een drinkbus
gevuld met water mee te nemen op zondag. Leden kunnen deze zelf bijvullen mocht deze
leeg zijn. Bij de jongste leden kan het handig zijn om hun drinkbus te voorzien van een
naamkaartje om verwarring en misverstanden te voorkomen.

Contact

Indien jullie nog vragen hebben over de inschrijvingen, coronamaatregelen,… of je bent
nieuw in de Chiro en wens je graag wat meer informatie, dan kan u contact opnemen met
onze groepsleidsters:

· Luna Genijn

o 0499 73 24 46

o luna.genijn@telenet.be

· Antje Claes

o 0494 65 99 16

o antje.claes2@gmail.com

Of via het contactformulier op onze website: www.chiroklaasje.be

http://www.chiroklaasje.be


Dag liefste speelcubbers, zijn jullie klaar voor een onvergetelijke 

coole geweldige leuke fantastische spannende amusante toffe 

plezante laatste maand??? Wij in ieder geval wel!! 

PS: Vergeet jullie drinkbus niet! 

De kampinschrijvingen starten deze maand, neem een kijkje bij de 

‘beste ouders’ vooraan in de flits! 

 

 

Vrijdag 3 juni | 18u30-20u30 

Zijn jullie benieuwd wat het kampthema is? Kom dan zeker naar de Chiro! Vandaag spelen we met heel 

de Chiro een spel om te ontdekken wat het kampthema is! Ook als je niet meegaat op kamp, ben je 

welkom! 

Vandaag starten ook de inschrijvingen voor het kamp! Alle mama’s en papa’s zijn welkom na de Chiro 

om jullie in te schrijven! 

 

 

Vrijdag 10 juni | 18u30-20u30 

Vandaag is het tijd voor de enige echte Speelclub Bake Off! Hopelijk steekt niemand er 

een stokje voor…  

Kom verkleed in je leukste outfit! Wie weet krijgt de mooist verklede kok wel iets… 

 

 

Vrijdag 17 juni | 18u30-20u30 

Wat we vandaag gaan doen is een grote verrassing!  

Benieuwd wat dit inhoudt? Kom zeker naar de Chiro!  

PS: Het is een leuke verrassing! 

 

 

Zondag 26 juni | 14u-17u 

Deze zondag gaan we al rollend beleven! We gaan op tocht en niet zomaar 

een tocht natuurlijk maar een tocht op wieltjes! Kom allemaal naar de Chiro 

met de step, je rolschaatsen, je skateboard, je ... Alles mag zolang het maar 

wieltjes heeft! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat was het dan voor dit jaar, tot op kamp! 

Kussen Dorien, Merel, Naïma & Imke 

xxxxx 

 



KWIKS 
 

Heeeyyyyyyy liefste kwiks!!!! 
Zijn jullie klaar om de laatste chiromaand voor het kamp te knallen? We gaan 

deze maand nog heel veel leuke spelletjes spelen dus zeker komen! 
Vergeet ook geen kijkje te nemen bij “Beste ouders” voor meer info over de 

inschrijvingen voor het beste kamp aller tijden. 
 
 
Vrijdag 3 juni - 18:30u tot 20:30u  
Kijken jullie ook al zo hard uit naar het kamp zoals wij? Als je graag te weten 
komt wat het kampthema is van dit jaar, kom dan zeker naar de chiro van 
18:30 uur tot 20:30 uur.  
Vandaag starten ook de inschrijvingen voor het kamp, vertel dit zeker door 
aan jullie mama en papa zodat zij jullie kunnen komen inschrijven!  
 

Vrijdag 10 juni – 18:30u tot 20:30u 
Vandaag houden we het grote gezelschapspelkampioenschap. Kom 

zeker naar de chiro zodat je kan ontdekken hoe goed je bent in 
gezelschapspelletjes. Breng allemaal wat spelletjes mee naar de chiro. 

TIP: neem spelletjes mee waarvan je weet dat je er goed in bent.  
Vergeet niet het is chiro van 18:30 uur tot 20:30 uur.  

 
Zondag 19 juni – 14:00u tot 17:00u 
Wie vinden jullie de beste K3? We hebben allemaal onze eigen 
mening daarover. MAAR vandaag gaan we strijden om de beste 
K3. Jullie zijn allemaal welkom om te ontdekken welke K3 er gaat 
winnen.  
Om jullie een extra uitdaging te geven krijgen jullie de opdracht 
om verkleed te komen in jullie lievelingsliedje van K3. Wie hierin 
slaagt krijgt nog een extra verassing!  
 

Zondag 26 juni – 14:00u tot 17:00u 
Wooowww het schooljaar is echt voorbij gevlogen. De laatste daagjes 

van dit schooljaar zijn ingegaan. Wij gaan vandaag testen wat jullie 
allemaal hebben geleerd en onthouden hebben. Dus warm jullie brein 
al maar op en wij zien jullie op de chiro van 14:00 uur tot 17:00 uur.  

 
 

De laatste chiromaand zit erop LLL 
Hopelijk hebben jullie genoten van dit ongelofelijke chirojaar.  

Vergeet niet het jaar is nog niet voorbij, het beste moet er nog aankomen!  
Tot op chirokamp!!!!! 

XXX Yuna, Luna, Antje en Grieke  



 
 

Het moment is aangebroken, de laatste maand Chiro :(( Maar dat houdt ons niet tegen om er een knal 
maand van te maken! Lees snel wat we in deze laatste maand nog allemaal van avonturen gaan beleven!  

 
Vrijdag 3 juni (18:30-20:30)  
Vandaag komen jullie eindelijk te weten wat ons thema gaat zijn op kamp. Ben je benieuwd? Kom dan 
zeker naar de chiro op VRIJDAG van 18u30 tot 20u30! 
 
Vrijdag 10 juni (19:00-21:00)  
Vandaag gaan we het kind uithangen! Op welke manier, dat verklappen we nog niet ;). Doet deze 
uitspraak het bij jou kriebelen? Kom dan zeker op vrijdag naar de chiro van 19u tot 21u! 
 
Vrijdag 17 juni (19:00-21:00)  
Om jullie kookkunsten nog eens te testen voor we op kamp gaan, spelen we vandaag een wedstrijd. Wie 
o wie is de beste kokkin van het hele kabouterbos? Zin om mee te doen? Kom dan vrijdag naar de chiro 
van 19u tot 21u! 
 
Vrijdag 24 juni (19:00-21:00)  
Traditiegewijs sluiten we het chirojaar af met een BBQ! Wat moet je meenemen? Een stukje 
(vegetarisch) vlees naar keuze. De rest, daar zorgen wij wel voor! We zien jullie, voor een laatste keer,  
vrijdag op de chiro van 19u tot 21u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dit was het dan voor het Chiro jaar… Maar niet getreurd want het kamp komt er nog aaaaaan!!!! Wij 
hebben zoveel zin om 10 dagen met de leukste leden op kamp te gaan! Wij kunnen alvast niet meer 

wachten!  
 
 



TIPTIENS
De allerlaatste maand van het Chirojaar, sneu… MAAR dat wil ook zeggen dat we kunnen

beginnen aftellen naar kamp! Jippieee!

Vrijdag 3 juni van 18u30 tot 20u30

Spannend! Vandaag komen jullie het kampthema te
weten en kunnen de mama’s en papa’s jullie inschrijven
voor kamp! Zeker komen hééééé

Vrijdag 10 juni van 19u tot 21u

Examens, pfff. Neem even een pauze, kom chillen op de Chiro… even die
gedachten weg van jullie boeken ;), niets beter om jullie gedachten te
verzetten en stress tegen te gaan met een leuke fysieke activiteit.

Vrijdag 17 juni van 19u tot 20u

Jaja… nog steeds examens, rustig wat
gezelschapsspelletjes spelen, een filmpje kijken,
tiktok’s maken, dat mogen jullie zelf kiezen
vandaag, gezelligheid verzekerd!

Zondag 26 juni van 14u tot 17u

Onze allerlaatste zondag voor kamp, wat stom. Maar we sluiten dit Chirojaar
in stijl af! SURPRISE SURPRISE! Neem mee: een schort!

Onze allerlaatste maand zit erop, wat is dit jaar voorbij gevlogen… Wij kijken
zo ongelooflijk hard uit naar kamp! Hopelijk jullie ook <3

-xxx-
Wolke en Nanou



Snik snik snik. Het is alweer de aller aller laatste maand van dit Chirojaar en misschien van sommige

zelf hun leden leven. Maar we gaan er een goeie maand van maken he zusters, zelfs ondanks de

examens. In deze maand weten jullie eindelijk het kampthema shit man.

03/06 van 18:30 tot 20:30 uur

Vandaag  spelen jullie met heel de Chiro een spel. Maar of course niet zomaar

een spel. Aan het einde van dit spel weten jullie het kampthema. Jullie kunnen

jullie hierna samen met je ouders komen inschrijven voor het kamp

woehoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!!

10/06 van 19 tot 21 uur

17/06 van 19 tot 21 uur

Vandaag gaan we verstoppertje spelen in het fakka groot. Kom dus zeker

met de fiets zodat we sneller op de locatie geraken.

25/06 9:30 tot 17:00

Aangezien de examens gedaan zijn en de tiptiens dit jaar geen carwash

doen (maar een wafelverkoop)kunnen wij dit leuk overnemen woehoee.

We hopen op geen fiasco zoals vorig jaar maar een knaller van een

carwash.

26/06 van 13 tot 18 uur

Vandaag is het de laatste Chiro van het jaar. Dit gaan we goed vieren. kom

dus zeker af broeders.  en pak en vleesje mee rarara wat dat wij gaan doen.

Doei kinders TOT OP BUITENLANDSKAMP  AAAAAA


