Ribbels Februari-April
ZA 13 FEBRUARI
Jullie gaan vandaag op zoek naar jullie ideale valentijnmatch. Wanneer jullie je ideale
partner gevonden hebben, gaan alle valentijns duo's strijden voor de titel van beste
valentijnsduo❤

ZA 20 FEBRUARI
Vandaag mogen jullie de strijd aangaan met de leiding, het is namelijk Leiding vs. Leden!
Dat de beste mogen winnen! (Wij dus... Muahahaha 😈)

ZA 27 FEBRUARI
Er zijn twee echte Schotten op bezoek die al eeuwenlang ruzie hebben met elkaar. Ze
hebben besloten dat het nu wel tijd is om een einde te maken aan die ruzie en voor eens
voor altijd te bepalen wie de sterkste Schot is. Daarom organiseren ze vandaag de enige
echte Schotse spelen. Ze hebben natuurlijk wel elk een team nodig om aan deze spelen deel
te nemen. Kunnen jullie je team naar de overwinning leiden en net zo sterk worden als
onze twee Schotten?

ZA 6 MAART
Vandaag gaan we jullie kennis laten maken met de typische Chiro spelletjes!

ZA 13 MAART
Kunnen jullie ervoor zorgen dat Rupsje Ribbel niet om het leven komt?

ZA 20 MAART
Doe jullie wandelschoenen maar aan, want vandaag trekken we naar de hollewegen!
Ontwijk de bommen en ga op zoek naar de vlag. 💣

ZA 27 MAART
Ohnee! Er is een dief binnen geraakt in de lokalen en heeft alle spullen van Rupsje Ribbel
zijn uitvindingen gestolen… Helpen jullie mee de dief te ontmaskeren?

ZA 3 APRIL
De klokken zijn terug naar Rome gevlogen, maar ze zijn de Paashaas vergeten…
Willen jullie de Paashaas helpen met geld in te zamelen zodat hij een vliegtuigticket kan
kopen?

ZA 10 APRIL
Vandaag is het helaas geen Chiro! We zullen jullie missen 😭

Voor alle vragen kunnen jullie bij ons terecht op de nummers:
Mestawet Loots: 0471/17 75 65
Diede Cresens: 0486/30 97 11
Lotte Severijns: 0479/ 93 69 14
Tijs Dumont: 0470/ 32 84 51

We gaan er een top Chiro jaar van maken! Groetjes jullie leiding!!

