Kerstmis 2021

Voorwoord

Chirojaar 2021 loopt op zijn einde en de leiding kruipt stilaan achter
hun boeken… Hopelijk hebben alle kinderen zich de eerste maanden
al geamuseerd. Wij kijken er alvast mega hard naar uit om van
Chirojaar 2022 een fantastisch jaar te maken!
Geniet van een welverdiende vakantie, vrolijke kerstfeesten en alvast
een heel gelukkig nieuwjaar vanwege de hele leidingsploeg!
Hierbij vinden jullie een overzichtje van belangrijke data in 2022.
(alle data onder voorbehoud ifv corona).
Verdere info volgt naargelang de activiteiten naderen.
14 januari

Start Chiro Speelclub

21-22-23 januari

Start Chiro

6 februari

Geen Chiro

18-20 februari

Titoweekend

25-26 februari

Speelclubweekend

19 maart

Fjesta Iserna (onze jaarlijkse fuif,
welkom vanaf de tito’s!)

20 maart

Geen Chiro

26-27 maart

Blubber- en Rakwiweekend

17 april

Pasen

22-24 april

Ketiweekend

1 mei

Daguitstap

8 mei

Moederdag-brunchboxen-verkoop

21-31 juli

Chirokamp

Voor vragen of andere zaken kunnen jullie altijd terecht bij de
hoofdleiding.
Cedric: 0479 70 30 73
Kaat: 0470 57 91 54
chiroiserna@gmail.com

Wist je datjes…
à Doe je online kerstaankopen via
trooper en steun chiro iserna!
à Sinds kort hebben we een nieuwe facebookpagina!
Ga zeker eens een kijkje nemen om leuke foto’s te
zien en om van het laatste chironieuws op de
hoogte te blijven!
à Gedurdende de periode dat wij geen leiding geven,
posten we elke week een opdracht op onze
Facebookpagina. Vervul zo goed mogelijk alle
opdrachten en win de grote hoofdprijs!!
à Raadpleeg regelmatig onze agenda op onze
website. Zo ben je op de hoogte van al onze
speciale activiteiten!

Fotocollage
Wat hebben we ons al geamuseerd dit Chirojaar!
Hier kunnen jullie wat nagenieten van de mooie momenten die we al beleefd
hebben en na de examens van de leiding vliegen we er weer in!

De leiding heeft een
boodschap voor jullie…

TO do tijdens de kerstvakantie: maak chirokoekjes!

Verveel je je tijdens de vakantie? Maak kerstkoekjes en versier ze als
echte Chiro-ietjes! Post ze op onze nieuwe facebookpagina en wie
weet krijg jij op de eerste Chiro wel een verrassing! J
Ingrediënten:
30 stuks
•
•
•
•
•
•

200 gr bloem
75 gr suiker
1 eidooier
1 zakje vanillesuiker
125 gr boter
1 eetlepel koud water

Benodigdheden:
•
•
•
•

mixer
Bakplaat met bakpapier
deegroller
Uitsteekvormpjes

Bereiding:
Doe de bloem, suiker, vanillesuiker in een kom. Voeg de boter in blokjes en de
eidooier toe. Mix tot een kruimelig geheel. Voeg dan de eetlepel water toe en
kneed het deeg met je handen tot een stevige bal. Is het nog erg droog, voeg
dan een beetje extra water toe, is het erg plakkerig dan een beetje bloem.
Verwarm de oven op 175 graden. Bebloem een ondergrond en rol het deeg uit
met een deegroller. Steek er met een vormpje vormen uit en leg deze op een
bakplaat met bakpapier. De koekjes lopen niet heel erg uit maar het is wel
goed om een beetje ruimte ertussen te houden. Schuif de bakplaat met de
zandkoekjes de oven in en bak de koekjes in 15 minuten goudbruin. Haal de
bakplaat uit de oven en laat de koekjes erop afkoelen.

Fout! Bestandsnaam niet opgegeven.

Welke kerstversiering ben jij? Doe de test!
3. Welke kerstboom?
A) Een plastieken
B) Een echte die je daarna bij het huisvuil
zet
C) Een echte die je daarna in de tuin plant
D) Een moderne kunstboom
E) Een kleine kerstboom voor in je eigen
kamer of kot
4.
A)
B)
C)
D)
E)

Wat is je favoriete deel van Kerstmis?
Tijd doorbrengen met familie
De kerstboom versieren
Het kerstdiner
De cadeautjes
De vakantie

5.
A)
B)
C)
D)
E)

Wat is je favoriete kerstkleur?
Goud
Rood
Groen
Zilver
Wit

Puntenverdeling:
Vraag 1: A=2, B=1, C=3, D=6, E=4
Vraag 2: A=2, B=6, C=4, D=1, E=3
Vraag 3: A=6, B=2, C=3, D=4, E=1
Vraag 4: A=6, B=3, C=2, D=1, E=4
Vraag 5: A=1, B=3, C=6, D=4, E=2

1.
A)
B)
C)
D)
E)

Kies een kerstactiviteit
Schaatsen
Samen gezellig een kerstfilm kijken
Kerstfeestje op de Chiro
Kerstmarkt bezoeken
Kerstshoppen

2. Wat is de ergste kerstzonde?
A) Aan een lid vertellen dat de
kerstman niet bestaat
B) Cadeautjes stiekem opendoen
C) Niet naar het kerstfeest gaan
D) Zoveel eten dat je moet overgeven
E) Geen sneeuwman maken

1-6 punten: de glazen kerstbal
Je bent sociaal en houdt van wat populair
is. Mensen beschouwen jouw vriendschap
niet zomaar als vanzelfsprekend, want je
bent een noodzakelijk en kostbaar deel
van de vriendengroep.
7-12 punten: de rode kerstbal
Net zoals de rode kerstbal ben jij één en
al voor traditie tijdens de feestdagen. Je
houdt van familie en kijkt altijd heel hard
uit naar het kerstdiner!
13-18: de denappel
De denappel is net als een kameleon: die
gaat op in de achtergrond als het nodig is.
Je past je aan aan de situatie en je bent
een nodige en vaste waarde aan de
kersttafel!
19-24: de slinger
De slinger houdt de groep bij elkaar. Net
als een slinger pas je in elk type boom en
kan je met iedereen goed overeen
komen.
25-30: de ster
Je bent een ster, het lichtpuntje op het
kerstfeest. Je staat graag in de
belangstelling. Je volgt graag de laatste
trends en bent modern ingesteld als het
op kerstmis aankomt.

