
Programma Tiptiens maart - juni  
 

14/03: Wij nemen vandaag groep 1&2 mee voor een Reis rond de wereld  

 

ZATERDAG 20/03: Vandaag komen jullie allemaal onze stapels pannenkoeken 

inpakken. Het schema volgt nog!   

 

28/03: Wij nemen vandaag groep 3&4 mee voor een Reis rond de wereld 

 

04/04: GEEN chiro! Jullie mogen Pasen vieren met een lekker ontbijtje van de 

leidingsploeg. Vergeet dus zeker geen ontbijt te bestellen! 

 

11/04: We vieren vandaag feest voor groep 1&2! Corona is nu al 1 jaar in ons 

leven dus vieren we voor iedereen zijn verjaardag in een feestactiviteit!  

 

18/04: We vieren vandaag feest voor groep 3&4! Corona is nu al 1 jaar in ons 

leven dus vieren we voor iedereen zijn verjaardag in een feestactiviteit! 

  

25/04: We gaan vandaag samen op stap met groep 1&2! Kom met de fiets want 

wij gaan een sneukeltocht doen!    

 

02/05: We gaan vandaag samen op stap met groep 3&4! Kom met de fiets want 

wij gaan een sneukeltocht doen!  

 

09/05: Vandaag keren we terug met groep 1&2 naar de echt klassiekers van 

onze Chiro! Klaar voor the Battle of the Chiro classics? 

 

ZATERDAG 15/05: Opgelet warm jullie brein maar op want wij willen weten wie 

het meeste kent van groep 3&4.Wij doen deze avond een actieve quiz! 

 

ZATERDAG 22/05: Opgelet warm jullie brein maar op want wij willen weten wie 

het meeste kent van groep 1&2.Wij doen deze avond een actieve quiz! 

 

ZATERDAG 29/05: Omdat het onze laatste activiteit samen is organiseert jullie 

leiding een Tapas avond voor groep 3&4! Neem wel 4 euro mee of laat het 

overschrijven ;).  

 



ZATERDAG 05/06: Omdat het onze laatste activiteit samen is organiseert jullie 

leiding een Tapas avond voor groep 1&2! Neem wel 4 euro mee of laat het 

overschrijven ;).  

 

ZATERDAG 12/06: Vandaag mogen jullie allemaal aanwezig zijn voor de 

laatste activiteit van het jaar. Hoe dit zal verlopen laten we jullie nog weten!  

 

WEEK van 29/06 - 04/07: Joepie, wij organiseren dit jaar weer een Tiptiensbar! 

Hou jullie zoveel mogelijk vrij doorheen de week maar vooral tijdens het 

weekend! Meer info volgt nog!  

 

 

Blauwe groetjes  

Helena, Brenthe en Kiana  

 


