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VOORWOORD

Hallo allemaal,

Het zijn geen leuke tijden… We moeten binnen blijven, er 
is geen chiro en stiekem missen we zelfs school al een 
beetje. Het is super belangrijk om deze maatregelen goed te 
volgen, zodat we snel weer vrij zijn! 

Omdat jullie zich niet zouden vervelen sloegen Anneleen, 
Katelijn en Leonie de handen in elkaar om een leuk 
spelletjes boekje te maken. In dit boekje kan je veel 
opdrachten en spelletjes vinden. Er zijn ook leuke 
opdrachten waarbij jullie mama’s en papa’s foto’s kunnen 
doorsturen naar de leiding.  

Veel plezier met de spelletjes, we missen jullie heel erg en 
hopelijk tot snel! 
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KOKEN : VANILLE CUPCAKES
Ingrediënten voor 12 stuks:
• 2 eieren
• 125 g zelfrijzende bloem
• 3 el melk
• 125 g roomboter
• 125 g kristalsuiker
• 1 zakje vanillesuiker

Bereiding:
1.  Verwarm de oven voor op 200 °C. Verdeel de papieren 

vormpjes over de muffinvorm. Klop de boter met de suiker 
en vanillesuiker licht en luchtig met de mixer. Klop 4 min. 
Klop de eieren er 1 voor 1 door. Voeg het tweede ei pas 
toe als het eerste helemaal is opgenomen. Klop nog 3 
min.

2. Verwarm de melk tot het lauwwarm is. Spatel het 
zelfrijzend bakmeel zo luchtig mogelijk door het beslag en 
voeg de melk toe. Verdeel het beslag over de muffinvorm. 
Bak ze in het midden van de oven in 15-20 min. goudbruin 
en gaar. Neem uit de oven en laat 5 min. in de vorm op 
een rooster afkoelen. Laat ze vervolgens uit de vorm op 
het rooster minimaal 2 uur verder afkoelen. Lekker met 
slagroom en discodip. Bon appétit!
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CHIRO - PLAYLIST
De favorietjes van de leiding. Kan jij raden welk liedje bij 

welke leider of leidster hoort?

3 witte duiven - John & Ron
Samson & Marie - Samson & Marie
Vlaanderen mijn land - Like me
Vis in de leie - Johny Turbo
Reünie - Snelle
Dance Monkey - Tones and I
Blinding lights - The Weeknd
Watskeburt - De Jeugd Van Tegenwoordig
het Marc van Ranst lied (‘Hoe het danst’-parodie)
Summer Life - Regi, Jake Reese, OT
All around the world (la la la) - R3HAB, A Touch of Class
Smoorverliefd - Snelle
Before you go - Lewis Capaldi
Roxanne - Arizona Zervas
Het is een nacht - Guus Meeuwis
Alles is op - Samson & Gert
Zoë eet pitta - W817
Yakalee Yakalea - Eurokids 2005 w
Tuimeling (een echt chiroliedje dat we vaak op kamp zingen)
Grenzeloos chiro (jaarthemalied 2019-20: zie achterkantje)
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WOORDZOEKER
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SUDOKU
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ZOEKERTJES
Zoek de lolly tussen al deze lekkere ijsjes

Zoek het konijn tussen al deze katten
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KNUTSELEN
Enkele ideetjes om jullie huis wat meer in de sfeer rond 

pasen te brengen.
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VERBIND DE PUNTEN
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DOOLHOF
Breng het konijn bij het paasei
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Cijferkleurplaat. Kleur de kleurplaat volgens de cijfers
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OPDRACHTEN
• Neem een foto met een zonnebril
• Neem een foto waarbij je buiten speelt
• Maak een tekening en hang deze aan je raam
• Maak een kamp met kussens en lakens (en ruim deze later ook 

terug op)
• Maak een gedichtje waarin je je liefde voor de Chiro verklaart en 

film het
• Maak een zo hoog mogelijke toren met alles wat je vind
• Ruim je kamer op
• Maak een mooie krijttekening buiten
• Maak een gek kapsel in het haar van je broer, zus, mama, 

papa…
• Organiseer een verkleedfeestje met je gezin
• Draag zondag je Chiro-uniform
• Daag jouw mama of papa uit en trek zoveel mogelijk 

kledingstukken over elkaar aan
• Wanneer je de kleren van de vorige opdracht uitdoet, kan je een 

om ter langst een klerenketting maken
• Hang jouw 4-uurtje aan een touwtje en probeer het zonder 

handen op te eten
• Verstuur een brief of een tekening naar je oma/opa/iemand die je 

al eventjes niet meer hebt gezien
• Bouw een kaartenhuisje van 3 verdiepingen
• Speel de stoelendans met het hele gezin
• Speel een gezelschapsspelletje met het hele gezin
• Verf een kleurplaat door enkel jouw neus te gebruiken

Jullie mogen de foto’s altijd doorsturen naar 
chiromozaiekmoorslede@gmail.com
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KLEURPLATEN
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KRUISWOORDRAADSEL

HORIZONTAAL
1. Welk dier jaagt op muizen
3. Doen we in de zomer
5. Jeugdbeweging
6. Wat verschijnt er als het regent en de zon 
schijnt
7. Kleur rakwi
9. Welk dier heeft een slurf
11. Kleur speelclub

VERTICAAL
2. Kunnen we nu niet naar toe
3. is een verstopspelletje
4. Kan je mee schrijven
8. Op deze dag komen we samen
10. gebruikt de leiding tijdens spelletjes
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MOPJES
Twee oenen doen verstoppertje. Zegt de ene oen tegen 
de andere: ‘Verstop je in de kast. Daar vind ik je nooit!’ De 
andere oen dat wat hem gezegd wordt. Na tien minuten 
hoort hij de ene oen roepen: ‘Kom maar uit die kast. Ik kan 
je niet vinden!’

Er staan twee koeien in de wei. Zegt de ene koe tegen de 
andere: ‘Waarom spring je zo?’ Zegt de andere koe: ‘Ik ben 
morgen jarig en klop alvast de slagroom.’

Jantje zit in de klas en zegt broem broem broem broem 
Dus de juf zegt: “jantje wil je even ophouden”  
Waarop jantje door blijft gaan “broem broem broem broem” 
En dan zegt de juf: “Jantje ga nu maar na de gang” 
“Nee” zegt jantje “dat kan niet mijn benzine is op!”

Er waren 2 kinderen eentje heette gek en de andere 
niemand. Niemand en gek gingen in de boom, dus niemand 
viel uit de boom. Toen ging gek naar de politie en zei: 
niemand is uit de boom gevallen, niemand is uit de boom 
gevallen. Waardoor de politie zei: ‘ben je gek ofzoo’, toen zei 
gek: ‘hoe weet u mijn naam?!!’

Fientje en haar moeder zijn in de dierentuin. Fientje heeft 
nog nooit een pauw gezien, en als ze langs het hok met de 
pauwen lopen, zegt Fientje: “Kijk mam, die kip staat in bloei!”

Een leerling moet van een tekenleraar een grazende koe 
tekenen. Een paar seconden later is de leerling klaar. 
Vervolgens komt de tekenleraar kijken en zegt: ‘Ik zie geen 
gras’. ‘Dat heeft de koe opgegeten’, antwoordt de leerling. 
De leraar vraagt: ‘Waar is de koe dan?’ Zegt de leerling: 
‘Denk je dat de koe blijft staan als er geen gras meer is?’



ACHTERKANTJE


