Maart – april 2020
Ruiken jullie dat ook? De lente komt er aan! Langere
dagen, meer zon, frissere lucht. Ideaal om terug naar het
park te trekken, te ravotten tot het donker wordt, en voluit
te genieten van elke chiro zondag.
Nu het weekend achter de rug ligt, maken we ons op om een
versnelling hoger te schakelen. Binnen enkele maanden
gaan we al op kamp, en er is nog zo veel dat we hebben
gepland!
Pas wel op, die stomme Paasvakantie komt er ook weer aan,
wat betekent dat we jullie twee zondaagjes gaan moeten
missen in april. Maar daarvoor en daarna: volle bak!

01/03: We gaan naar de olympische spelen!
08/03: We gaan op een schattenzoekend avontuur!
15/03: Vandaag hebben jullie andere leiding! Maar
wie? Dat is nog een verrassing …
22/03: Vandaag duiken we een sprookjesboek in!
29/03: We worden vandaag echte wetenschappers!
05/04: Vakantie!!! Spijtig genoeg geen chiro
12/04 : Nog steeds vakantie en geen chiro, hoe kan
dat nu?
19/04: We gaan op reis door de ruimte!
25/04: Al zin in het kamp? Vandaag gaan we er al
een miniversie van doen

1/3: Er is een super leuk verkleedfeestje, wie wilt er allemaal bij zijn? Hopelijk zien we jullie
allemaal verkleed. We zijn benieuwd hoe jullie eruit gaan zien.

8/3: Vandaag gaan we iets doen wat jullie niet goed kennen, wat zou het zijn …? Als jullie
willen weten wat we gaan doen moeten jullie zeker komen!

15/3: Vandaag is het een speciale dag, jullie krijgen geen leiding van ons. Rarara wie zou
jullie leiding geven???

22/3: We gaan iets heeeel leuk doen! We gaan centjes inzamelen voor leuke dingentjes te
doen dit jaar.

29/3: We spelen een gezelschap in het groot maar verder verklappen we niets ☺

5/4-12/4: het is spijtig genoeg geen chiro tijdens de Paasvakantie :(

19/4: vandaag speelt leidster Noa een super leuk doorgeef spel met jullie. Leidster MarieJulie gaat jullie nog even moeten missen( veel groetjes vanuit Italië)

26/4: we gaan ons helemaal uitleven in … wacht we gaan het niet verklappen wat we gaan
doen. De tip die we geven: ergens waar het groen is.

KETO’S
1 maapaart

Wipie heapeeft depe meapeestepe
swapag? Trepek jupulipie coapoolepe
schoepoentjepes maapaar aapaan!

8 maapaart

Hepet gropotepe
ipimpropovipisapatiepie spepel

15 maapaart

Leipeidipingswipisepel, wiepie zapal
jupulipie leipeidiping wopordepen?

22 maapaart

Hepebepen jupulipie goepoestiping
opom epecht tepe lepevepen?

29 maamaart

Opoldschoopool paparkspepelepen,
yipihapa!

5 aparipil

Geapeen chipiropo vapandaapaag

12 aparipil

Geapeen chipiropo vapandaapaag

19 aparipil

Wepe tepestepen jupulipie
ipimpropopvipisapasipie-skipils mepet
eepeen dropoppiping

26 aparipil

Wiepie ipis depe slipimstepe kepetopo?

Groepoetjepes,
Apanoepoek epen Lapaurapa

01/03 – Moor epacse

08/03 – odeulc edreekegmo :lepssdats

15/03 – lessiwsgnidiel

22/03 – gad-nedel-sreduo (tglov ofni)

29/03 – nellepstrops

05/04 – 11/04 – UCCA

19/04 – nelepsassam

25/04 – hsawrac

- NROJB

Jullie liefste leiding Noa en Marie-Julie

VIND JIJ DE OPLOSSING OP DEZE
RAADSELS? (en niet spieken héééé …)

5. Twee vaders en twee zonen
gaan uit vissen. Ze vangen
ieder één vis en nemen deze
mee naar huis. Ze verliezen
geen vis, maar toch komen ze
met maar 3 vissen thuis.

2. Het is wel in een jaar maar
niet in een eeuw. Steeds in
een maand maar nooit in de
week. Wel in een dag maar
niet in een uur. Wat is dat?

1. Je vraagt welke weg de andere zou aanraden en dan ga je de andere kant op.
2. De letter a
3. Het paard heet vrijdag
4. De man ging parachutespringen, maar deed zijn rugzak met zijn bokes aan in
plaats van zijn parachute.
5. Er zijn maar 3 mensen: een opa, zijn zoon en zijn kleinzoon.
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