PROGRAMMA
RIBBELS 2020-2021
DEEL 1

SEPTEMBER

06/09 OVERGANG
Vandaag zijn jullie niet langer
Mini’s, maar gaan jullie over
naar de Ribbels. Ook komen
jullie te weten wie jullie
nieuwe leiding is!

13/09
WERVING
Vandaag verwelkomen we
nieuwe leden en spelen we
een kennismakingsspel.

20/09 HET

SYMBOLENSPEL

Wie ow wie kan de meeste
symbolen onthouden?

WETENSCHAPSDAG 27/09
Jullie mogen jullie allemaal verkleden in
echte wetenschappers want vandaag is
het wetenschapsdag!

04/10 KNUTSELSPEL
Vandaag gaan we knutselen!
Breng je creativiteit mee ;)

OKTOBER

11/10
RIBBELKERMIS
Allemaal welkom op onze
ribbelkermis!

18/10 BOSSPEL
Vandaag gaan we naar het
bos! De kinderen worden
afgezet en opgehaald aan
Buggenhoutbos.

GRIEZELFEEST 25/10
Het is bijna Halloween dus we
spelen vandaag allemaal spelletjes
in Halloween thema en houden een
vetcoole Halloweenparty!

01/11 GEEN CHIRO!

NOVEMBER

Vandaag is het Allerheiligen
dus is het geen chiro ;(

08/11
POPCORNEXPLOSIE
Pas maar op want straks zal de popcornvulkaan ontploffen!

14&15/11

MOSSELFEEST

Allemaal welkom om lekkere
mosseltjes te komen eten op
ons Mosselfeest! Mmmmm

22/11
CHRISTUS KONING
Vandaag is het een hele dag chiro.
Verdere info volgt nog!

29/11

SINTERKLAAS

Vandaag komt de sint naar de
chiro! Jullie zijn toch wel braaf
geweest hé?

06/12 RIBBELESTAFETTE

DECEMBER

Warm je benen alvast op voor de
ribbelestafette! Wie verslaat wie?

LADDERCOMPETITIE 13/12
Wie zal aan het hoogste van
de ladder geraken? Dat zien
we straks!

20/12 KERSTFEESTJE

Kerst komt dichterbij en daarom
organiseren wij een kerstfeestje!
Neem je dansbenen mee en tot straks!

GEEN CHIRO! 27/12
Fijne feestdagen gewenst!

03/01 GEEN CHIRO!
Fijne feestdagen gewenst!

JANUARI

10/01
ASPILEIDING
Vandaag krijgen jullie leiding
van de aspi’s want wij hebben
examens ;(

17/01 ASPILEIDING
Vandaag krijgen jullie leiding
van de aspi’s want wij hebben
examens ;(

24/01
KEUKENPRINSESJES
Vandaag gaan wij samen iets koken!
Wat dat zal zijn blijft nog een verrassing!

31/01

GEEN CHIRO!

07/02 MASTERMIND

FEBRUARI

Wie o wie raadt de juiste
kleurencode?

MR. VALENTINO 14/02
Vandaag is het Valentijn! Wie
geeft jou kriebels in de buik?

21/02 LOLYMPISCHE
SPELEN

Vandaag testen we allerlei
sporten uit! Wie wordt er
Olympisch kampioen?

MELLOCAKEQUIZ 28/02
Neem je verstand mee want vandaag
doen wij een lekkere Mellocakequiz!

