
Liefste Rakwi’s 

Na even wachten is hier de kalender voor het einde van maart, april & mei! 

Zondag 26 maaRt 

Omdat op het einde van februari onze omgekeerde dag helaas niet is kunnen 

doorgaan, gaat deze vandaag door! 

 

 

Zondag 2 apRiL 

Om te vieren dat de paasvakantie eindelijk is ingegaan, gaan we vandaag het fantastisch grote Paasspel 

spelen! 

 

 

 

 

Zondag 9 apRiL 

Op 9 april valt dit jaar Pasen, het zal vandaag dus GEEN CHIRO zijn! ☹ 

 

Zondag 16 apRiL 

Botenrace! Alle leden worden vandaag verwacht wat plastieken drankflessen mee te nemen om een 

prachtige boot die we zullen loslaten op de rivieren van Achterbroek! Dat de beste boot mag winnen! 

 

 

 

 



Zondag 23 apRiL 
Een echte klassieker vandaag, bekentocht! Neem dus allemaal jullie beste botjes mee! 

 

Zondag 30 apRiL 

Wat we vandaag gaan doen blijft nog even een verassing, wat we al wel kunnen verklappen is dat we 

op verplaatsing gaan vandaag! 

Zondag 7 mei 

Wie onder jullie is de strafste Sherlock Holmes? Aan de hand van allerlei opdrachten tips zullen jullie er 

moeten achter komen wat de oorzaak is van onze mysterieuze verdwijning! 

 

Zondag 14 mei 

Kunnen jullie alle opdrachten van de leiding tot een goed einde brengen, bewijs jezelf want vandaag 

spelen we één tegen allen! Succes! 

 

 

 

 

 

 



 

Zondag 21 mei 

Binnen een maand begint de zomer en het warme weer komt al boven, vandaag gaan we ons 

amuseren met waterspelletjes! 

 

Zondag 28 mei 

De laatste chirozondag van dit schooljaar, maar we gaan er nog uit met een knaller! Jullie leiding wilt 

wel eens weten wie van jullie nu eigenlijk de ruigste, stoerste en sterkste Rakwi is. Dit gaan we daarom 

zeker testen! Dus bereid je maar voor om te strijden en te bewijzen dat je de ruigste rakwi bent! 

Vergeet ook zeker geen T-shirt mee te nemen dat kapot mag! 

In juni zal het geen chiro zijn omdat de leiding dan examens hebben. 

 

Zondag 25 juni 

Zwemmen! Vergeet dus zeker geen zwemgerief en nog een klein centje, dit wordt nog verder 

besproken in de Whatsapp groep. 

 

tot dan! juLLie Leiding: Lien, RafaëL & pieteR 


