MAANDBRIEF FEBRUARI
Zaterdag 6 FEBRUARI
NELEKES: Woohooow, vandaag gaan wij nog eens goe hevig doen!!!
SPEELCLUB : Diep in de zee, diep in de zee, Vandaag ontdekken wij de onderwaterwereld!
ASPI’S:

Zondag 7 FEBRUARI
KWIKS: Een jaar onze skioutfit niet van zolder mogen halen??? Daar doen de kwiks niet aan mee!! Doe
allemaal jullie schoonste skioutfit aan en bereid je voor op de korste skivakantie van je leven
TIPPERS: vandaag strijden jullie om leven of dood... The hungergames!
TIPTIENS: KOM ZEKER OOK MET DE FIETS!!
https://www.youtube.com/watch?v=26J0uDIGErM&fbclid=IwAR0xwMwuXfQCHxDdZfS_uKuUZvFPvC
JpHCnOBaci_hudkG3_vV9kE7IYhaU

Zaterdag 13 FEBRUARI
NELEKES : Vandaag gaan wij overwinteren!!
SPEELCLUB : OMG, het is carnaval, dus haal maar jullie beste verkleedtenu boven!!
ASPI’S:

ZONDAG 14 FEBRUARI
KWIKS: Whoep whoep vandaag vieren we carnaval op de chiroooo!!! Wij zijn alvast benieuwd naar
jullie mooie verkleedkleren
TIPPERS: haal jullie romantische kant maar naar boven want wij spelen een valentijnsspel
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TIPTIENS:
https://www.youtube.com/watch?v=1oeKBMsbj2w&fbclid=IwAR2wkQh9F5wyMPv6UXr3iaACZtKRM
tMIzqrV-AQB8dT10gMGw6NSeZfaCTY

ZATERDAG 20 FEBRUARI
NELEKES : LINKS, RECHTS, LINKS, RECHTS, vandaag worden wij echte soldaten met onze legerdag! Doe
dus ook allemaal jullie legeroutfit maar aan!!
SPEELCLUB; Er is er een jarig, HOERA HOERA, vandaag is jullie lieve leidster Trisha jarig & dat moet
uiteraard gevierd worden!!
ASPI’S

ZONDAG 21 FEBRUARI
KWIKS: omggg we zitten met een mol!! Wie o wie is de mol???
TIPPERS: jullie v.s. de leidsters, we spelen één tegen allen!
TIPTIENS: https://www.youtube.com/watch?v=wT5emRBp6I&fbclid=IwAR0cTxpD5DeQXsdbuQcN4u1fZ_QZaIhjStWZbZ7Ru5JfH-oIBOP8C48e1SU

ZATERDAG 27 FEBRUARI
NELEKES: Verrassssssiiiing, SPANNEND!!!!
SPEELCLUB: Doe maar goeie stapschoenen aan, vandaag doen wij hatsje me pijlen!!
ASPI’S:

ZONDAG 28 FEBRUARI
KWIKS: vandaag maken we de hei onveilig!!! Spannenddd!!
TIPPERS: vandaag proberen we nog eens hatchi met pijlen te spelen want daar zijn de
tippers oh zo goed in ;))
TIPTIENS:
https://www.youtube.com/watch?v=lZpmWJIRm_8&feature=share&fbclid=IwAR2wkQh9F5wyMPv6
UXr3iaACZtKRMtMIzqrV-AQB8dT10gMGw6NSeZfaCTY
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