
 

 

Maandbrief Pinkels 
 Februari-Maart-April 

 

21 Februari 
● Reis rond de Wereld 

Vandaag gaan we culturen en nieuwe 
landen herontdekken. We gaan na hoeveel 
jullie al weten over de wereld met 
verschillende spelletjes die we linken aan 
een land.  

 

28 Februari 
● Regenboogspel  

Hebben jullie allemaal een lievelingskleur ? 
Vandaag zullen we een kleurrijk spel 
spelen!  
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7 Maart  
● Bingo bosspel 

We duiken nog eens het bos in en zullen 
ravotten met een groot spel! Samen 
ontdekken we het bos en amuseren we 
ons met de speciale bingo.  

 

 

14 Maart 
● Cluedo 

We gaan deze namiddag echte 
speurders worden! We zullen samen 
onderzoeken wat er gebeurd is. We 
hebben jullie hulp vandaag zeker nodig!  

 

 

21 Maart 
● Verfspelletjes 

Vandaag gaan we lekker vuil worden 
door verschillende kleuren verf!  

Trek een witte T-shirt aan, zo kunnen we 
zien wie het er het vuilste is geweest 
vandaag!  
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28 Maart 
Leidingsweekend (vanuit ons kot of ... )  

In dit weekend bespreekt de leiding alle voorbereidingen voor het komende Chirokamp.  

Spijtig genoeg kunnen we daardoor GEEN chironamiddag geven.  

 

4 April 
● Fotozoektocht !  

Vandaag is het pasen en dat moet gevierd 
worden! We gaan op fotozoektocht achter 
de paashaas.  

 

 

11 April 
Vandaag is het geen chiro omdat dit het middelste weekend van de paasvakantie is :-(  

 

18 April 
● Gescheiden namiddag  

Vandaag is het een speciale chironamiddag want we gaan 
gescheiden namiddag doen. Daarmee bedoelen we dat de 
meisjes en jongens vandaag worden gescheiden en apart 
spelen.  
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25 April 

● Pinkelmonopoly   

We gaan vandaag uitzoeken wie de 
meeste huizen en straten kan kopen en 
bouwen. Wie zal het er snelst een 
volledig dorp hebben gebouwd en wie 
zal er het snelst in de gevangenis 
belanden ? We laten ‘algemeen fons’ en 
‘kans’ het spel leiden.  

Kom zeker vandaag af want misschien 
ben jij de nieuwe burgemeester ! 

 

 

! Aanpassing ! 

Vanwege Covid-19 hebben we het pinkelweekend uitgesteld naar een andere datum.  

We hebben het bewust verzet zodat we hopelijk tegen die datum wel op weekend 
mogen.  

De nieuwe datum is verlegd naar het weekend van 30/04 - 02/05 
Meer specifieke info over ons weekend zal in de loop van april meegedeeld worden via 
mail. 

 

Kom maar allemaal naar de Chiro ! Elke Chironamiddag 
zal spetterend worden !  

Groetjes van jullie leiding, 

Amélie, Margot, Celine, Mathis, Daan en Berten  

 


