Puzzelen met CHIRO FLOS!

Dag liefste Flossers!
Omdat wij elkaar eventjes niet meer in het echt kunnen zien, hebben de leidsters van elke afdeling
wat leuke puzzels voor jullie voorbereid!
Lukt het jullie om ze allemaal op te lossen?
Veel succes!

Inkleuren maar!!
Hey allemaal! De ribbelleiding hier! Kennen jullie de afdelingsfiguren al? Kleur ze
maar allemaal in en hang ze op om jullie Chirospirit wat aan te wakkeren in deze
tijden. Veel plezier ermee!

WOORDZOEKER
Liefste Flossers, we missen jullie uiteraard al heel hard. Jammer
genoeg kunnen we nog steeds geen leiding geven aan jullie. Maar
niet getreurd, om deze zondag toch nog wat leuk te maken, hebben
wij voor jullie een superleuke woordzoeker gemaakt. Veel
zoekplezier! Vele kusjes en knuffels, de speelclubleiding!

Je moet zowel horizontaal, verticaal als omgekeerd zoeken!
Babbelen
Chiro
Geel
Kamp
Kiekeboe

Leidsters
Mazzel
Onvoorspelbaar
Ravotten
Speelclub

Stoelenrace
Vriendinnetjes
Weekend
Zondag

KWIKS
Dag Lieve Flossers, jullie zijn ons toch nog niet vergeten?
Wij jullie alleszins niet, want we hebben een mega leuk
kruiswoordraadsel gemaakt voor jullie!
Tijd om jullie Chirokennis even te testen om te kijken of jullie nog
niets vergeten zijn! ☺
Veel plezier en veel virtuele knuffels!
Leidster Soetkin, Liesa en Sarah x

Verticaal
1. Eerste Chirozondag van het jaar (tipje: springkastelen ;)
3. De winkel met alle Chirospullen
4. Met Christus koning zingen we liedjes in de…
5. Dit doe je elke Chirozondag aan
6. Je begint met een ei en eindigt met…
7. Op weekend met alle afdelingen
8. Wat is de naam van onze fuif (2 woorden; vette lijn = spatie)
13. In deze maand gaan we op kamp
Horizontaal
2. Wie kan er niet tegen rommel op kamp?
7. Iets wat alle leidsters dragen, leden niet!
9. Wie niet weg is, is gezien!
10. Hoeveel leidsters zijn er dit jaar?
11. Wat is de leukste jeugdbeweging van het land?
12. Elk jaar gaan we met de Chiro naar Liedekerke om te…
14. Waarin slapen de oudsten op kamp?

Liefste tippers
Hopelijk gaat alles goed met jullie en zijn de examens ook goed
verlopen. Jammer genoeg is er nog steeds geen chiro . Maar we
hebben gezorgd voor een leuke vervanging!!
Welke slimme tipper is in staat om deze sudoku’s foutloos op te
lossen? Wij zijn heel benieuwd.

Veel knuffels en fijne feesten
Leidster Elien & Marloes

Dolle Dilemma’s met de Aspileiding
Hey daar, Johanna en Ines hier! Missen jullie de chiro ook zo hard als ons? Gelukkig hebben wij een
kleinigheidje voorzien om de verveling tegen te gaan: Dolle Dilemma’s!
Hoe gaat het in zijn werk: Wij geven op dezelfde lijn 2 keuzes, waarvan je 1 moet kiezen. Denk goed
na, overleggen met je ouders, broer of zus, hond of kat is toegestaan!
Onderaan deze pagina kan je alvast onze keuzes vinden!

Voor de rest van je leven een
onesie moeten aandoen
Je haar blauw met roze stippen
verven
Je kan niet meer gewoon praten,
alleen nog maar zingen
Nooit meer spaghetti mogen
eten
Voor je kan gaan slapen moet je
eerst 10 keer op en neer
springen
Kunnen vliegen
Pistolé met gehakt op Christus
Koning
Voor je eet moet je altijd 15
minuten de macarena dansen
Elke spin die je ziet moet je
opeten
Tijdreizen naar de toekomst

Voor de rest van je leven enkel
teenslippers als schoenen
hebben
Altijd als het regent een
sombrero aandoen
Je kan niet meer gewoon
rechtdoor lopen, enkel zijwaarts
zoals een krab
Voor de rest van je leven
spaghetti moeten eten
Wanneer je ’s ochtends opstaat
moet je heel luid ‘CHIRO FLOS
IS TOF’ roepen
Kunnen teleporteren
Trio van puree op kamp
Alles wat je eet moet je mixen
en zo opeten
Elke hond die je tegenkomt moet
je 10 minuten achtervolgen
Tijdreizen naar het verleden

