MAANBRIEF MEI

ZONDAG 2 MEI
Nelekes: Wie weet het antwoord?? Vandaag gaan we het zien in onze pisquizzz!!
Speelclub: Woow, vandaag doen we alles met een stoel!! HUHH?
Kwiks: We gaan ons creatief bezighouden en gaan knutselen! Xxx
Tippers: Vandaag doen we een mega cool bosspel!! Haal jullie beste camouflage trucjes maar boven!
Tiptiens: https://www.youtube.com/watch?v=34Na4j8AVgA
Aspiranten: Verdere info volgt nog

ZONDAG 9 MEI
Nelekes: COOL, vandaag doen we alles op wieltjes!!
Speelclub: Een tocht door KESSEL? OMG jaaa!!
Kwiks: Vandaag gaan we op pad door Kessel en doen we rechtdoortocht!
Tippers: Pas vandaag maar goed op, want we zitten met ne mol!! We spelen de MOL vandaag!!
Tiptiens: https://www.youtube.com/watch?v=Xmap94TcDNs
Aspiranten:

ZONDAG 16 MEI
Nelekes: Vandaag gaan we op reis!! Een reis rond de wereld
Speelclub: Woehoeew Waterspelletjes!! Neem dus zeker zwemkleren mee of reserve kleren!
Kwiks: wie o wie zijn de beste?? Leiding VS leden!

Tippers: De drie vragen die vandaag centraal staan: Wie? Wat? Waarmee?
Tiptiens: https://www.youtube.com/watch?v=zgLgSQPN0Gw
Aspiranten:

ZONDAG 23 MEI
Nelekes: Geraken jullie eruit?? Wij doen escape room!!
Speelclub: Welk team is het slimste? Vandaag doen we een echte pisquiz!
Kwiks: Deze week spelen we een levensechte levensweg, in 4 uurtjes tijd worden jullie
ondergedompeld in alle belangrijke levensfases! LEUK!!
Tippers: Smeer jullie beentjes al maar in want vandaag doen we een crazy dorpsspel!
Tiptiens: https://www.youtube.com/watch?v=84s4B2AVTEE
Aspiranten:

ZONDAG 30 MEI
Nelekes: Van Batman tot Superman? Vandaag is komen de helden in jullie naar boven! Vandaag doen
we heldendag!! Dus trek allemaal jullie favoriete heldenkostuum maar aan!
Speelclub: Leiding tegen leden, ja hoor! Vandaag doen we één tegen allen!
Kwiks: We doen nog een goed hevig vandaag!! Kom goed uitgerust naar de chiro en neem bij zonnig
weer zeker een handdoek mee
Tippers: Om het spel vandaag te kunnen winnen hopen we dat jullie geen Corona hebben!! Vandaag
staat er een zintuigenspel op het programma!
Tiptiens: https://www.youtube.com/watch?v=gIOyB9ZXn8s
Aspiranten:

Veel liefs
Bauke, Amber, Julie, Jolien, Stien, Nienke, Trisha, Marte, Liese, Amber, Marieke, Maxime, Mila, Floor,
Lazlo, Lisa, Marieke, Jolien, Kaat, Eline, Emma, Kato, Renee, Ann & Donate.

