
 

Planning pinkels 
Voor de maanden januari, februari & maart 

 
 

Dag lieve pinkeltjes en pinkelouders! Hieronder kunnen jullie de 
activiteiten terugvinden voor komende zondagen! Hopelijk zien we 

jullie elke zondag verschijnen! 
 

JANUARI 
 
08/01: Vandaag spelen we boeferkesquiz aangezien deze activiteit 
vorige keer niet is kunnen doorgaan wegens het WK. Neem dus allemaal 
één lekker en één vies ingrediënt/voedingsmiddel mee!  
 

 
15/01: We gaan met alle 
groepen samen zwemmen in het zwembad van 
Kalmthout, joepie! Neem dus zeker een rugzakje mee 
met zwemkledij, een handdoek en eventueel 
zwembandjes/zwembril/badmuts.  

 
22/01: Vandaag is het “Aspi in leiding”! Dit wil zeggen dat onze oudste groep leiding zal 
geven aan de andere groepen en zo eens kunnen proeven van het leven van een leid(st)er.  
 
29/01: Pinkeltjes zijn nog zo klein… daarom spelen wij vandaag alles in het groot! Wij gaan 
reuzengezelschapspelletjes spelen!!  
 

FEBRUARI 
 
05/02: Vandaag vieren we carnaval dus jullie mogen allemaal verkleed 
naar de Chiro komen!  
 
12/02: Deze namiddag is het geen Chiro omdat de leiding op weekend 
is! Wij gaan vergaderen over het Chirokamp in de zomer, spannend!  

 
19/02: Omdat de Worldshake dichterbij komt gaan wij vandaag 
beginnen met het oefenen van ons toneeltje! Alle leden die zullen 
meedoen met het optreden moeten vanaf nu liefst elke zondag 
aanwezig zijn zodat wij samen met iedereen kunnen oefenen! J  
 
26/02: Ook vandaag werken we verder aan het toneeltje van de 
Worldshake! Tussendoor gaan we ook enkele leuke 
terreinspelletjes spelen zodat iedereen zijn energie kwijt kan! J  



 
MAART 

 
05/03: Vandaag oefenen we voor de laatste keer ons toneeltje voor de Worldshake want 
volgend weekend is het al zo ver! Ook zullen wij vandaag onze materialen knutselen voor het 
toneel!  
 
12/03: Omdat het dit weekend Worldshake is, mogen jullie vandaag een middagje 
thuisblijven. Rust maar goed uit van jullie zalig optreden! 
 

 
19/03: Wie zijn er het beste? De leiding of de 
leden? Vandaag zullen we daarachter komen… 
let the battle begin!  
 
 

 
26/03: Deze namiddag is het geen Chiro omdat we met z’n allen op 
weekend gaan! Meer info zullen jullie nog ontvangen via Whatsapp! 
 


