
  

Liefste pinkels,  
Hier vinden jullie de kalender voor de maanden januari t.e.m. maart.  

 
10 januari:  De tijd vliegt! Deze zondag spelen we binnen de 

minuut. We zullen erachter komen of onze pinkels 
elke opdracht vliegensvlug kunnen voltooien voor de 
minuut om is. 
 

17 januari:  Neem vandaag zeker allemaal één of meer plastic 
flessen mee. We knutselen er samen raketten 
mee en schieten die zo ver mogelijk weg!  
 

24 januari: We trekken er nog eens op uit naar het bos om 
een groot bosspel te spelen!  
 

31 januari: Neem allemaal iets lekkers (snoep, koekje,…) en iets vies (ajuin, 
citroen,…) mee. Want vandaag spelen we boeferkesquiz! Een quiz 
met ook een aantal leuke doe-opdrachtjes 😊 
 

7 februari: Vandaag testen we ons geluk. We maken een 
avontuurlijke tocht, en niet zomaar een tocht. Een 
dobbelsteen zal ons vandaag de weg wijzen en 
bepalen welke spelletjes we onderweg spelen!  
 

14 februari: De Pinkolympische (winter)spelen vinden vandaag plaats! We 
nemen deel aan allerlei typische chiro-disciplines in de hoop dat we 
een gouden medaille in de wacht kunnen slepen!  
 

  



21 februari:  Haal jullie kompas al maar boven, want we gaan op 
schattenzoektocht! Hopelijk kunnen jullie goed 
kaartlezen zodat we erachter kunnen komen wat er in 
de schatkist zit   
 

28 februari: We steken vandaag de handen uit de mouwen om samen super-coole 
kampen te bouwen op ons terrein! 
 

7 maart: “Wie niet sterk is moet slim zijn”, dat zal je deze 
zondag zeker zien. We moeten allerlei raadseltjes 
oplossen en codes ontcijferen om te kunnen ontsnappen 
uit de “escape room” op het chiroterrein.  
 

14 maart: Kom vandaag zeker allemaal met de fiets naar de chiro, 
want we spelen Pimp-my-ride. We knutselen 
samen mooie verzieringen om onze fietsen goed te laten 
opvallen! 
 
 
 

21 maart: Hopelijk kennen jullie Achterbroek al vanbinnen en vanbuiten, want 
we spelen een dorpsspel met foto’s van verschillende 
herkenningspunten in ons dorp. 
 

28 maart: Als echte kunstenaars gaan we aan de slag met een grote blok klei 
om samen een supermooie stekjesbaan te maken! 

 
 
Wij kijken er alvast superhard naar 
uit!  
Groetjes en tot dan!  
De leiding,  
Warre, Stanneke, Eme, Pieter  

  


