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Allerliefste, super energieke, meest spontane en volhoudende Ribbels!  

Hopelijk hebben jullie deze keer weer veel geluk gehad met het zoeken naar paaseitjes, want 

wij hebben er alvast al onze buik van vol! (Dat komt ervan als je zoveel chocolade opeet, 

oeps!) We naderen onze laatste Chirozondagen (����) maar niet getreurd, Team Krisis blijft 

actief voor jullie om onze Chirozondagen vol te plannen met leuke spelletjes (�����). In dit 

boekje vinden jullie een kruiswoordraadsel met daarin alle thema's die we dit jaar al gehad 

hebben. Kan jij ze allemaal vinden? Daarna nog een leuke kleurplaat van jullie leiding tijdens 

afgelopen kamp, ook weer iets waar wij naar uit kijken, jullie toch ook? Veel paas-, kleur- en 

zoekplezier!  

Veel liefs en zoet, Iris en Kristof 

 

 

 

 



 



Liefste Speelclub, 

Er staat alweer een vakantie voor de deur en wij wensen jullie alvast een heel vrolijk Pasen en heel 
veel plezier in deze 2 weekjes verlof.  

Als jullie niet weten wat te doen tijdens de vakantie, of als het eens slecht weer is, hebben wij hier 
een aantal spelletjes voor jullie klaar. Veel plezier! ����  

Spelletjes:  

• Neem een eitje en schilder hier een mooi paas motiefje op.  
• Maak de paaskleurplaat die hieronder staat. 
• Maak een eigen bowlingspel met plastieken flessen of melkpakken en een tennisbal. 
• Bouw een eigen kasteel van dozen. 
• Houd een echt kussengevecht!  (Hou het wel voorzichtig) ����  
• Organiseer een leuke picknick met de familie in de tuin. 
• Neem een paar rare geluiden op en laat je ouders raden waar deze vandaan komen. 
• Maak zelf je eigen smurfensnot met een doorzichtig plasticzakje, dreft, shampoo en water -

>meer info kunnen jullie online vinden ‘’smurfensnot’’  
• Verstop je in het donker en laat je ouders je zoeken.  
• Versier een oud kledingstuk met textielstiften.  
• Maak lekkere waterijsjes van frisdrank -> limonade, cola, vruchtensap, …  
• Maak een raket van een lege fles.  
• Organiseer een pyjama feest midden op de dag.  
• Maak eten voor de vogels in de buurt: Rol een dennenappel in pindakaas en zaden. 
• Maak samen rupsen van fruit (druiven of aardbeien op lange satéprikkers) en versier 

ze. Eet ze vervolgens op. 
 
Ziezo, een heleboel pret voor tijdens de paasvakantie! 😊😊  
 
Veel groetjes en tot de volgende Chirozondag 
Amber, Lisa en Viktor  
 





Heeeeeeeeeeyyyyyyyy gangster Rakwiiiiiiii’s!!!!!!!! 

Hier een kort briefje van jullie allerleukste leiding ooittttt!!!!!!!!!! ;p  

Ondanks de rare periode hebben we toch al wat zondagen achter de rug! En wat voor 
een zondagen! Ze waren mega, super, ongelooflijk leuk! Maaaaaarrrrrrrr, het jaar is 
zeker nog niet voorbij, dus blijf elke zondag zeker komen, want er staat nog heel veel 
leuks op het programma!  

Nu dat de paasklokken gepasseerd zijn en de paashaas alle eieren verdeeld en 
verstopt heeft, weten we dat de zomer voor de deur staat! Jullie weten wat dat wilt 
zeggen KAAAAAAMMMMMMPPPPP!!!!! We gaan ervoor zorgen dat jullie een 
onvergetelijk kamp gaan beleven! Wij kijken er alvast naar uit: 10 dagen ravotten, 
lachen en zeveren; en natuurlijk de kampvuurtjes niet vergeten ;p ! 

 
Hopelijk hebben jullie veel plezier deze vakantie! 
Dikke Chirogroetjes 
Ilka, Robert & Wout 

PS: Om je tijdens de vakantie nog te amuseren hebben we hier nog wat spelletjes en 
kleurplaten die jullie kunnen oplossen en invullen: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



HEY TITO’s, veel plezier :D 
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xoxo (no homo) Stijn en Willem  



Ewaaaa ketii’s 

Hierbij een klein tussentijds sikamberke. Het is de bedoeling dat deze kleurplaat door elk van jullie 
wordt ingekleurd. Jullie mogen deze doorsturen naar ons, en daarna gaan wij onze rangschikking 
maken van mooi/ lelijk, of van origineel/ saai… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ela paspi’s  
 
Hier jullie goden, met weer eens een mooi, goed voorbereid sikamberke 😁😁! 
Zoals we allemaal weten zijn de vorige zondagen super plezant geweest eh, 
eindelijk weer samen kunnen zijn en jullie voorbereiden op het leiding geven. We 
hebben kunnen genieten van de sneeuw, de zon en soms wel eens de koude 
wind; maar ja, niets dat ons plezier kan kaput maken �! Hieronder vinden jullie 
enkele vragen en een sudoku die jullie kunnen invullen. Als jullie de vragen juist 
beantwoorden, kunnen dat misschien wel eens extra punten zijn voor op kamp 
😏😏… 
 
Peace out  
B&B  

 
Hoeveel partners heeft Brent al gehad? 

 

Hoe vaak is Ben al in slaap gevallen op een koelkast? 
 

Hoe lang kennen Brent en Ben elkaar al? 
 

Waar hebben ze elkaar leren kennen? 
 

Wat is Brent zijn lievelingseten? 
 

Wat is de hoofdstad van Kazachstan? 
 
 

 


