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Zondag 7 maart: Haal jullie dansmoves maar boven! Vandaag doen we het mega gekke
tiktok-spel.

Zondag 14 maart: Laat nog een gaatje vrij, onze snoeptaart moet er nog bij! Vandaag
maken we samen een lekkere snoeptaart.

Zondag 21 maart: Oehoehoehoehoeh!!! Versta je dit nog niet? Dan moet je zeker naar onze
indianennamiddag komen!

Zondag 28 maart: Ben je sneller dan een haasje, ben je sluwer dan een vos? Iedereen
verdient een plaatsje in ons grote pinkeldierenbos! Kom verkleed als je favoriete dier.

Zondag 4 april: GEEN CHIRO: vandaag is de leiding al vroeg in de weer om jullie ontbijt te
maken!

Zondag 11 april: Heb je nog niet genoeg paaseitjes gegeten? De paashaas is ook op de
Chiro langs geweest!

Zondag 18 april: Deze zondag geven jullie leidsters geen chiro, maar mogen jullie eens met
de Aspi’s spelen.

Zondag 25 april: Haal je gekste één, twee, drie of zelfs vierwieler uit de kast. We spelen
heel de namiddag op wieltjes. NEEM EEN WIELER MEE. Dit mag gaan van een fiets,
rolschaatsen, step tot een hoverboard.

Zondag 2 mei: Vergeet je schattige lach niet, we gaan op financiële actie zodat we leuke
dingen kunnen doen op kamp. 😄

Zondag 9 mei: Doe jullie pyjama aan en neem je zachtste dekentje mee. We maken onze
eigen buitencinema.

Zondag 16 mei: Geniet jij ook zo van het mooie weer? We gaan ravotten in het bos en
daarna picknicken.

Zaterdagavond 22 mei 18u-20u: Gala-avond: vandaag mag je voor één keer je allermooiste
kleren aan doen naar de chiro. We houden een eigen kinderfuif.

Zaterdagavond 29 mei 18u-20u: We laten ons vandaag eens goed verwennen op onze
spa-avond.

Zaterdagavond 5 juni 18u-20u: Ben je ondertussen al een echte pinkel? Vanavond spelen
we de grote pinkelquiz.



Zaterdagavond 12 juni 18u-20u: Vandaag spelen we een spel met heel de chiro. Dit is
jammer genoeg de laatste activiteit van het jaar. Vanaf nu kunnen we uitkijken naar kamp.
😄

Paarse groetjes
Iza, Saar en Fien


