
 

 

5 maart: Wat een mooie dag. Lopen lukt niet meer 

zo goed of je geraakt maar niet verlost van je 

siameese tweeling maar sporten lukt nog steeds 

even goed. We doen vandaag mee aan de 

paralympische spelen.  

 

12 maart: Spannend, over een week is het zo ver. 

Iedereen moet deze zondag dan ook komen voor 

te repeteren. Oefenen, oefenen en nog is oefenen! 

15 maart: “Huh, is dat geen woensdag?” Jawel, 

jawel, wij kunnen jullie gewoon niet missen. 

Daarom moeten jullie dan ook komen naar onze 

voorlaatste repetitie in zalen ‘Ons Huis’. Wij 

verwachten jullie om 14u.  

18 maart:  Deze is omdat jullie ons toch nog altijd 

niet beu zijn. Vandaag verwachten we jullie alweer 

in ‘Ons huis’, maar deze keer iets vroeger! Van 11u 

tot 12u gaan we nog is oefenen. We gaan er nog 

één keer een lap op geven, voor het “voor echt” is. Kunnen we kinderen? AIAI 

KAPITEIN!  

19 maart: Ja vandaag is het de dag, trek je buik maar in, je borst vooruit! Om 

12u30 verwachten wij jullie in zalen “Ons Huis”. Voor meer info, zie in de marge.  

26 maart: Na al dat acteren zijn we weer klaar om er eens stevig in te vliegen. 

Trek je Tom Boonen truitje al maar aan want vandaag zijn het fietsgames. 

Vergeet dus zeker jullie fiets niet!  



2 april:  Er zijn 15 visjes 5 verdrinken er 

hoeveel blijven er dan over? 15, visjes 

kunnen niet verdrinken! Hihihi, 1 april! 

Vandaag spelen we het grote vissen-

grapjes-spel.  

8 april: Vanavond kunnen jullie komen dansen op de 

allercoolste, vetste en leukste beats op onze kinderfuif. 

Dansen, dansen, danseeeeen!  

9 april: Gisteren hebben onze beentjes afgezien van al dat 

dansen. Wij geraken niet meer uit ons bed. Jammer, 

jammer jammer want dat betekent... Geen chiro.  

16 april: Vandaag komt de paashaas langs. Wij gaan alvast 

eitjes rapen in onze tuin. Daarom is het vandaag dan ook geen chiro.  

23 april: Zijn jullie het waard om 

op het paaseiland der Rakwi’s te 

zitten? Kunnen jullie overleven? 

Wij gaan vandaag is kijken wie er 

weggestemd wordt van ons eiland 

en wie er mag blijven. We gaan 

ons bewijzen tijdens expeditie 

Robinson op het paaseiland.   

30 april:  Zot, zotter, zots. Wie oh wie zal vandaag paraat staan voor jullie? Wat 

zal er gebeuren? Niemand die het weet. Vandaag is alles net iets gekker dan 

anders. Een hele zondag doen we zottere dingen dan ooit want het is vandaag  

.... zottekesdag
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