Chiroboekje kersteditie

Fijne
Feestdagen

Dag lieve chiromeisjes en ouders
Na de start van ons Chirojaar met een spetterende zomerbar konden we helaas al onze
andere evenementen niet voortzetten. Dit jaar geen Christus koning, ORCHI of
ijstaartenverkoop. Helaas zag alles er al iets anders uit dan gewoonlijk, onze jongste
telgen kunnen nog genieten van leuke Chirozondagen, helaas moesten de oudsten het
weer zonder doen…
MAAR niet getreurd want de KERSTFEESTJES komen eraan! Ja hoor, je leest het goed
voor jong én oud. Voor de jongsten spreken we af in de Chiro voor een dag vol plezier,
bij de oudsten zal dit online doorgaan. Zo kunnen we allemaal samen genieten van leuke
feestjes in de Chiro (of online) maar dan net iets anders dan normaal.
Dit jaar gaan we ook onze uitgebreide kerstdiners met gans de familie moeten
overslaan maar daarom zal de kerstperiode niet minder gezellig worden.
De leidingsploeg wenst iedereen dan ook een fantastisch 2021 en we hopen dat al jullie
grootste wensen en dromen mogen uitkomen!
We zijn er bijna, zorg voor elkaar, hou vol en alles komt goed!

Veel kerstgroetjes en -knuffels van Chalina

Wat de evenementen betreft voor de chiro weten we nog niet
zo goed hoe dit allemaal zal verlopen. Het zijn zeer onzekere
tijden met het corona virus. Vanaf we wat meer informatie
hebben houden we jullie zeker op de hoogte!
Gelukkig mogen de kerstfeestje -12 wel doorgaan! Hierover
zullen jullie leidsters nog meer informatie geven!

Tekstje Sloebers

Dag lieve sloebertjes,
Staat jullie kerstboom al klaar,
want wij wensen jullie alvast een fantastisch nieuw jaar.
Op 23 december zien we jullie graag op ons kerstfeest en
ontwaakt in ons het grote feestbeest!
Jullie zijn welkom van 16u-19u en breng zeker een
cadeautje mee ter waarde van 5€.
xxx Julie, Britt & Fien

Tekstje Speelclub

Dag lieve speelclubbertjes,
Het is bijna weer zover, het coolste feestje van het jaar
komt er aan! We hebben het over het enige echte
kerstfeestje van de speelclub! Trek jullie mooiste
kerstoutfit aan en breng een cadeautje mee van
ongeveer 5 euro. Vergeet ook geen 2 euro voor een
overheerlijk kerstmaal. Verdere info hierover volgt nog.
Wij hebben er alvast super veel zin in.
Groetjes,
Maarit, Fee en Marie

Tekstje kwiks

HO HO HO… Prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!
Groetjes Heleen, Aube en Ellen

Tekstje Tippers

Tekstje Tiptiens

Tekstje Aspi’s

Jij bent een
stralende
kerstboom,
je brengt
licht in
ons aspikot!

Een kerstbal
zijn doe je
zo goed, je
een keer
goed
vuilmaken
gaan we doen
als het moet!

je bent geen
zotte doos,
maar je
verspreidt
wel warmte
met een
mooie
boodschap!

Je bent zo
crazy als
flikkerende
kerstlichtjes
, maar hebt
moeite om
op tijd te

Zoals the
Grinch haat jij
kerstmis en heb
je een
verschrikkelijk
ochtendhumeur!

komen!

Hopelijk genieten jullie van deze nutteloze test! We mis joe
and we lof joe!! xxxxx C&J

Hopelijk vervelen jullie je niet teveel tijdens deze coronatijden.
Voor het geval dat wel zo zou zijn hebben de leidsters voor jullie
een paar leuke bezighoudingen bedacht!!!
Kerstkoekjes maken!
Kerstmis komt eraan dus wat is er dan een betere bezighouding dan kerstkoekjes
maken!!
Ingrediënten voor 25 koekjes
-

225 g Boter
175 g Suiker
1 Ei
300 g Zelfrijzende bloem
150 g Pure chocolade
Snoepjes (bv. rode
smarties)

Basisdeeg
1 Roer de boter romig met de
suiker. Voeg er het ei en de
bloem aan toe. Meng alles en kneed het deeg tot een bal. Wikkel in plasticfolie en leg
30 minuten in de koelkast.
2 Verwarm de oven voor op 180°C.
3 Rol het deeg uit op een met bloem bestoven
werkvlak. Steek er ronde koekjes uit. Leg ze op
een met bakpapier bedekte bakplaat. Bak de
koekjes 12 à 15 minuten in de voorverwarmde
oven. Laat ze volledig afkoelen op een rooster.
Afwerking
Smelt 150 g donkere chocolade au bain-marie.
Teken met de chocolade een gewei en twee
ogen op de afgekoelde koekjes. Plak met
chocolade een rood snoepje als neus o p elk
koekje.

Kerstkaarten knutselen
Je kan ook zelf kerstkaarten knutselen en die dan aan iedereen opsturen om ze
vanop afstand een fijne kerst te wensen!!

Hier enkele foto’s om te inspireren!

Een fort bouwen!
Als je je verveelt kan je ook een fort bouwen.
Wat heb je allemaal nodig?
-

Stoelen
Tafel
Zetel
Veel lakens
Wasknijpers om de dekens goed vast te hangen
Kussen en lichtjes om het gezellig te maken

In jezelf gemaakt fort kan je riddertje spelen of mama en papa of gewoon gezellig
kijken naar je lievelingsfilm!!

Een stoepkrijttekening maken!
Je kan ook een tekening met stoepkrijt op het voetpad of op het terras in de tuin
maken, als je het eerst aan je ouders hebt gevraagd natuurlijk.

Je kan een mooie kerstekening maken, hinkelen of een volledig dorp met huizen en
straten maken!

Wij zijn heel benieuwd naar jullie creaties! Als jullie iets gemaakt hebben en je wilt het
heel graag tonen aan jullie leidsters mag je altijd vragen aan je ouders om een foto’tje
op de facebookgroep te zetten!
Als jullie alle opdrachten hebben uitgeprobeerd en je verveelt je nog steeds zijn er
gelukkig nog de spelletjes!

Spelletjes!
Dit enthousiaste chiromeisje is de weg naar de Chiro kwijt.
Help jij haar de weg terug te vinden?

Kleur deze mooie kleurplaat in om al helemaal in de kerstsfeer te komen.

Kan jij alle woorden van deze woordzoeker vinden?

Verbind de punten en bekom een toffe figuur!

Zoek de 10 verschillen!

