
Hallo Aspi’s, 

Zijn jullie klaar om jullie kinder 
dromen te zien uitkomen?  
Dat kan nu, maar niet voor niets.  
Daarvoor moeten jullie eerst  
verschillende opdrachten tot een  
goed einde brengen om zo jullie  
dromen te zien uitkomen.  
 

 

Op 1 november zijn jullie vrijgesteld  
van een opdracht,  
het is namelijk GEEN CHIRO 

  

 

 

   

Als eerste opdracht 
moeten jullie jullie decor 
maken voor Aspinight 
(wat binnen een week is 
het al zover!). Denk maar 
al eens na wat jullie zeker 
willen… 

13/11 staan jullie voor een 
reusachtig grote opdracht: 
ASPINIGHT! Bereid jullie er dus 
goed op voor en maak er een 
onvergetelijk feest van!!! 
 
15/11 volgt dan direct jullie 
volgende opdracht. Jullie moeten 
allemaal 1 dag alles van jullie 
zelf geven want het is Christus 
Koning ( meer info in de marge 
en vergeet geen 2 euro) 

De week na ASPINIGHT vindt 
de opdracht niet op zondag 
plaats, maar op zaterdag 
21/11. Het is namelijk 
Spaghettifestijn. Jullie 
opdracht is om alle borden, … 
spik en span te krijgen. 
Natuurlijk mogen jullie en de 
familie ook een hapje komen 
eten. (meer info volgt nog)  



      

Zondag 29/11 gaan we 
nog eens terug naar onze 
oude schoolbanken. Is 
zien hoeveel jullie 
daarvan nog weten?!  

Op 6 december komt de 
Sint met zijn zwarte 
pieten naar Chiro 
Woluwe. Zet dus jullie 
beste beentje voor en laat 
zien aan de Sint dat 
jullie allemaal brave 
meisjes zijn. 

Na een dagje studeren 
hebben jullie zeker even 
een pauze verdient. 
Daarom organiseert aspi-
polis op zaterdag 13 
december een Ladies@The 
Movies. 

27 december en 3 januari, 
zijn jullie opdrachten  
hopelijk allemaal tot een 
goed einde gebracht. 
Daarom is het deze 2 
zondagen GEEN CHIRO. 
Prettig Kerstmis en 
Gelukkig Nieuwjaar!!! 

De datum van kerstfeestje 
wordt jullie zo snel 
mogelijk meegedeeld. Dus 
hou FB goed in de gaten, 
zodat jullie jullie laatste 
opdracht van dit boekje  tot 
een goed einde kunnen 
brengen. 

Dit was het dan voor dit 
boekje. Wij wensen jullie 
enorm veel succes met 
jullie examens!  
 
 Jullie lieve kapoenen 
           Amelie en Lore 
 


