
  KWIKS KALENDER     Breng elke dag de chiro in huis!!                                    
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Veel chiro plezier lieve kwiks!!  
Gooi kusjes van jullie leiding, Kato en Nele 
 

Veras je mama, papa, 
broer of zus met  
een zelf gemaakt  
vriendschapsbandje! 

Bouw je eigen  
kamp in huis!!  

Maak een gigi-grote 
domino door heel  

je huis met van alles  
en nog wat… 

Ps. Je mag ons altijd 

 een foto of filmpje  

sturen van jullie leuke 

 creatieve resultaten!!    

Teken 
 een mooie tekening 

voor een eenzame 
oma of opa in het 
rusthuis… 

Vandaag doen we een 
super leuke Quizzzz!!  

Zet jullie om 14u klaar 
aan jullie computer  
en dan spelen we een 
leuke quiz op 
www.kahoot.be! 😊😊 

Knutsel je eigen 
sok handpoppen!   

Doe een super zotte 
fotoshoot in je chiro 

kleren!    

Schminkennn 

Schmink jezelf in 
een cool dier! 

knutsel een echt 
pasta kunstwerk! 

Bak vandaag 
lekkere koekjes in 

de vorm van het 
woord CHIRO!! 

Slaap vannacht in 
je eigen tent! 

Knutsel je eigen 
kijkdoos… 

PYJAMADAG! 

Hou vandaag een 
hele dag je pyjama 
aan en kijk een 
leuke film! 

VERSTOPPERTJE! 
Speel vandaag 

met heel je gezin 
verstoppertje zo 
als op de chiro! 

 
Vandaag krijgen jullie 

foto’s en mogen 
jullie ons zoeken! 

      Waar is  

Katty en Nelly? 

Veel gooi kusjes!! xxxx 
van jullie leiding  
van in hun huis… 

http://www.kahoot.be/
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Maak een tiktok of 
doe een  

TikTok dansje! 

 

Speel een 
gezelschapsspelletje 

met je hele gezin! 

Knutsel  
een mooi 
vogelhuisje 
 voor in je tuin! 

Veras je mama en 
papa met een lekker 

ontbijtje op bed! 

Vandaag mogen jullie 
een super leuke 
fotozoektocht  
doen door waarloos!  

 

 
 

Doe een volledige 
make-over  

van jezelf! 

Puzzeldagg! 

    
Speel samen met 

je zus, broer, 
mama of papa 

pictionary! 

Bak vandaag lekkere 
cup cakes en vergeet 

ze zeker  
niet te  
versieren!  

Vandaag spelen 
we het online 

mysterie spel!! 

 
 

Maak een super 
cool dansje en 

toon het aan je 
mama en papa! 

Knutsel met je 
strijkparels of je 

plasticine en 

maak het woord  
CHIRO! 

Knutsel  
een super 
coole brievenbus 
voor aan je kamer! 

 
Het is genoeg geweest, 
wij willen terug chiro…. 
Vandaag gaan we het 
corona-virus verslaan! 

We spelen een online 
spel! 

Verdere  
info volgt… 

Verdere info volgt… 

Speel buiten 
reisje rond de wereld! 

Verdere info volgt… 

Wij missen jullie!!  
xoxo jullie leiding 


