
Chiro Eine’s boekje 
tegen de verveling

CHIRO EINE

Voor de jongste groepen
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Wat bevat  dit boekje 
ALLEMAAL!

Knutselen

Wist je datjes

Raadsels

Doolhof

Kleurplaten

Zoek de verschillen

Verbind de cijfers

Om het chiro gevoel niet te verliezen doe op zondag je 
Chiro Uniform aan en speel buiten!



Knutselen
Boot



Knutselen
Hartje



Knutselen
Hondje



Wist je datjes

23/03: Wist je dat een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat! Dat zijn er on-
geveer 16 per dag.

24/03: Wist je dat vlinders met hun poten proeven!? Stel je voor dat jij je schoenen 
zou proeven.

25/03: Wist je dat de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is? 

26/03: Wist je dat het Hawaiiaanse alfabet heeft 12 letters?! Dat zijn er 2 minder dan 
ik in de vorige zin gebruikt heb.

27/03: Wist je dat de tong van een ijsbeer paars is?

28/03: Wist je dat als er geen kleurstof in cola zat deze groen was?

29/03: Wist je dat de melk van een nijlpaard roze is? Zou deze ook naar fristi smak-
en?

30/03: Wist je dat je ‘s ochtends ongeveer 1 cm groter bent dan in de avond?

31/03: Wist je dat de Nijl de langste rivier ter wereld is. 
 
1/04: Wist je dat er minstens 5 mensen bestaan? Ken jij er meer?

2/04: Wist je dat de egel bij zijn geboorte helemaal kaal is.

3/04: Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt?

4/04: Wist je dat een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd?

5/04: Wist je dat het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens?

Elke dag 1



Raadsels

1. Wat is blauw en niet zwaar? 

2. Het is groen en gaat van een berg?

3. Waarom zijn vissen zo slim? 

4. Het is rood en het light op het strand?

5. Wat is wit en staat in de hoek? 

6. Waarom vliegen vogels in de winter naar het zuiden?

7. Het is een aardbei maar net niet? 

8. Wat is een tomaat die AU zegt? 

9. Wat is de minst gesproken taal in de wereld? 

10. Welk instrument werkt nooit mee? 

11. Waarom mogen koeien niet naar een voetbalwedstrijden gaan 

kijken? 

12. Waarom mogen bomen niet meespelen met een voetbalwedstrijd? 

13. Waarom lachen kabouters als ze aan het voetballen zijn? 

14. Het heeft 2 hoofden, zes benen en één staart. Wat is dat?

15. Hoe meer ik droog hoe natter ik word?

16. Ik ben wat ik ben maar als je weet wat ik ben, ben ik het niet meer.

17. Als je dit in een volle fles melk doet, is het leeg...

Oplossingen op de volgende pagina



1. Lichtblauw

2. Een skiwi

3. Omdat ze in school zwemmen

4. Roodkrabje

5. Een koelkast met straf

6. Het is te ver om te lopen

7. Een aardbijna

8. Een automaat

9. Gebarentaal

10. Een dwarsfluit

11. Omdat ze altijd BOE roepen

12. Omdat ze geschorst zijn

13. Omdat het gras kietelt onder hun oksels.

14. Een man op een paard.

15. Een handdoek

16. Een raadsel

17. Een gat

Oplossing



Doolhoven









Kleurplaten



Rakwi



Speelclubs

Rakwi



Zoek de 
verschillen







Verbind de  
cijfers






