MAANDBRIEF APRIL
BELANGRIJK: Deze maand voor iedereen terug op zondag chiro!
Zondag 4 april
Vandaag is het helaas geen chiro, want het is Pasen!! Wij wensen jullie allemaal een hele
fijne Pasen :)
Zondag 11 April
Nelekes: vandaag doen wij een super cool paasspel
Speelclub: De paashaas is op de chiro geweest!! Natuurlijk gaan we spelen om onze eitjes te
vinden :))
Kwiks: Haal jullie quizskilzz al maar naar boven, want we gaan quizznnnn!!
Tippers: Na negen maanden puffen en zweten ...zullen jullie vandaag, als hoogzwangere
vrouwen, jullie kind op de wereld brengen
Tiptiens: https://www.youtube.com/watch?v=wrCUQuJsDYI

Aspiranten:

Zondag 18 april
Nelekes: Vandaag doen we hatchi met pijlen, woeehoow
Speelcub : wie heeft het gedaan? Waar was het? Met wat? Vandaag lossen we het grote
mysterie op & spelen we cluedo
Kwiks: Wie eindigt er het hoogst op de lader tijdens laddercompetitie??? Spannenddd!!
Tipppers: Rechtdoor! Rechtdoor! Kunne we der ni door? Dan moeten we er over! Vandaag
doen we rechtdoortocht!!
Tiptiens: https://www.youtube.com/watch?v=-1P6LAR-jPU

Aspiranten:

Zondag 25 april
Nelekes: Wij vieren vandaag alle verjaardagen van de nelekes op één dag 😻 Wat we net
gaan doen, blijft een verrassing! We verwachten jullie 25 april om 17uur op de chiro. Om
20uur mogen jullie de nelekes terug komen halen! Verdere info volgt nog!
Speelcub: Vandaag halen we de echte diva’s in jullie naar boven, jullie mogen dan ook
allemaal als echte diva’s komen! Wij doen vandaag een casinodaaag!!
Kwiks: Jippieee weer zondag!! Deze week iets met goed hevig en een eigen vuurtje maken!!
Tippers: Vandaag worden jullie echte gabbers! Trek jullie marginaalste kleren aan &
natuurlijk jullie coolste bril uit jullie kast zodat we vandaag stevig kunnen hakken op de
marginaalste muziek!
Tiptiens: https://www.youtube.com/watch?v=KByREO4gB0M

Aspiranten:

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

