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Opbodspel
Hoe goed ken jij jezelf en de andere
kwiks? Vandaag spelen we het
opbodspel.

11/10

.

Bosspel
We verzamelen vandaag aan het bos! De
kwiks worden afgezet en opgehaald aan
Buggenhoutbos.

18/10
Reis rond de wereld
Vandaag proeven we van alle culturen want
we maken een grote wereldreis. Let’s go!!

25/10
Griezeldag
Halloween komt eraan! Dat wil zeggen dat we
lekker gaan griezelen. Verkleden is dus een
must :)
Ps: neem allemaal een schort, plankje en mes
mee

Oktober

1/11
Helaas geen chiro vandaag

13/12
Quiz
Vandaag komen we te weten wie de
slimste kwik is.

14 & 15/11
Mosselfeest
Vandaag is het helaas geen chiro. Niet
getreurd want jullie kunnen zaterdag en
zondag lekker komen smullen op ons
mosselfeest!

22/11
Christus koning
Vandaag is het een hele dag chiro JOEPIE,
meer info volgt nog!

29/11
Sinterklaas
Ook op de chiro komt de Sint een
bezoekje brengen, wie o wie is er stout
geweest?

november

6/12
Kwikescape room
Hopelijk vinden jullie alle
aanwijzingen om te ontsnappen

8/11
Mannendag
Wij weten dat onze kwiks allesbehalve
mietjes zijn, laat jullie van jullie sterkste
kant zien op onze legendarische
mannendag.

20/12
Kerstfeestje
Vandaag vieren we erop los want het is
kerstmis. Merry Christmas van de kwiksleiding.

27/12

Kom in chique kledij en neem een cadeautje
ter waarde van 5 euro mee.

Helaas geen chiro vandaag

december

3/01
Helaas geen chiro vandaag

10/01
Aspi leiding
Vandaag geven wij helaas geen leiding maar
onze lieftallige Aspi’s staan voor jullie klaar!

17/01
Aspi leiding
Vandaag geven wij helaas geen leiding
maar onze lieftallige Aspi’s staan voor
jullie klaar!

24/01
Oudjesdag
Vandaag komen we te weten hoe het is om
een oudje te zijn.
Kom verkleed als oma of opa.

31/01
Helaas geen chiro vandaag

januari

7/02
Winterspelen
In welke wintersport blink jij uit? Op
onze winterspelen kom je het te weten.
Brrrrrrrrr

14/02
Wetenschapsdag
Neem allemaal jullie goed verstand
mee want vandaag kruipen we in de
huid van echte wetenschappers.

21/02
Gezelschapspelletjesdag with tea and
cookies
Neem je favoriete
gezelschapspelletje mee want we
spelen de grote gezelschapspelletjesbattle!

28/02
Missverkiezing
Ook dit jaar moeten we een miss kwik
kiezen, daarom nodigen we jullie uit op
onze missverkiezing
Adres: Kloosterstraat 22
Dresscode: je mooiste jurk of outfit

februari

