MAANDBRIEF MAART 2021
ZATERDAG 6 MAART
NELEKES: Wie is het sterkst?? Vandaag komen we het te weten, want wij spelen één tegen allen!!
SPEELCUB : Vandaag spelen we een mega cool spel op de heide! We verwachten jullie allemaal om 14u op de
hoofdparking van de Kesselse heide!! BELANGRIJK: we sluiten de chirodag wel gewoon af op ons chiroheem

ASPI’S

ZONDAG 7 MAART
KWIKS : Zijn jullie klaar om te gaan survavelen?? Wij alvast wel!!!
TIPPERS : Vandaag gaan jullie de strijd aan tegen jullie leiding!! 1 tegen allen kom maar op!
TIPTIENS: https://www.youtube.com/watch?v=YXRbW2OYeFQ&fbclid=IwAR1xhAF_zvxktSlGkbOMQzR0FnMjSwzjcDkanpF_fN40ICSPevLYpeSzlQ

ZATERDAG 13 MAART
NELEKES: Hathchi met PIJLEEEEN
SPEELCLUB: We knutselen er op los deze namiddag
ASPI’S

ZONDAG 14 MAART:
KWIKS: Whoop Whoop wij gaan dorpgolven in Kessel!! <3
TIPPERS: Jullie gaan van jong naar oud in een paar uur, woow das pas cool!
TIPTIENS:
https://www.youtube.com/watch?v=nDb3zVZXoYw&fbclid=IwAR2ITztEPYwDRwhcilpD2AEnynaW_Q
uC4NWadh5yRZwWZLZnMnAEifTnrX4

ZATERDAG 20 MAART:
NELEKES: Piet Piraat, Piet piraat, … Wie is de de stoerste piraat?? Vandaag doen we piratendag, dus
verkleed jullie allemaal maar als heel coole piraat!
SPEELCLUB: : Deze week is een special edition, we gaan namelijk op weekend maar dan anders! Verdere info
volgt nog via mail!!

ASPI’S:

ZONDAG 21 MAART:
KWIKS: The battle of the kwiks!! SPAAANNEEEND
TIPPERS: Vandaag worden jullie omgetoverd tot echte bekende artiesten! Haal jullie diva moves al
maar naar boven!
TIPTIENS:
https://www.youtube.com/watch?v=Tc5pNmsDHd0&fbclid=IwAR2CqFrjjnzBZbpyRCKipiZiK7KoHz4n4
3hLbWpspWRlb2n2TdJybK311Hw

ZATERDAG 27 MAART:
NELEKES: Wie?? Waar??? Wat??? Wij spelen cluedo!!
SPEELCLUB: Woeehoow, we gaan allemaal samen op een mega, coole tocht vol plezier!
ASPI’S

ZONDAG 28 MAART:
KWIKS: Whaaaat, op vier uur al de levensfases doormaken??
TIPPERS: Wat, Waar, Waarmee? Dat is de belangrijkste vraag voor vandaag!
TIPTIENS: https://www.youtube.com/watch?v=K1Batt6-U18&fbclid=IwAR0pAeYnyuG5cGirT9NSb9oGSlxbg5ziIjN32ftBcawtgHXJ8ShAnL_ndU
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