Welkom bij de enige echte Chiro Bouwel BINGO!
Het spel is simpel. Onderaan zie je verschillende kaarten staan. Je neemt de
kaart van je afdeling of de ouder/broer/zus-kaart. Op deze kaarten staan
verschillende opdrachten. Wanneer je een bepaalde opdracht kan volbrengen
mag je dat vakje doorkruisen. Degene die als eerste een volledige rij heeft
doorgestreept wint! Je kan natuurlijk ook spelen voor een hele kaart vol!

SLOEPI
Spring met
Doe je uniform
een
aan
springtouw 10
keer na elkaar

Maak een
uitgebreid
portret van je
leiding

Zoek 5 paarse
dingen in je
huis

Maak een
balpen met
Maak muziek
een touwtje
door
vast aan je
materialen van
broek en
bij je thuis te
probeer deze
gebruiken
in een fles te
mikken

Doe 5
koprollen in
het gras

Win 3 keer
een schaar,
steen, papierbattle

Verzin een
coole
handshake

Mummificeer
iemand met
WC-papier

Eet je
vieruurtje
zonder
handen

Maak een
vriendschapsbandje voor
iemand

SPEELCLUB
Doe je
uniform aan

Spring met
een
springtouw 20
keer na elkaar

Doe 10
koprollen in
het gras

Win 3 keer
een schaar,
steen, papierbattle

Maak een
uitgebreid
portret van je
leiding

Zoek 7 gele
dingen in je
huis

Verzin een
coole
handshake

Mummificeer
iemand met
WC-papier

Eet je
vieruurtje
zonder
handen

Maak een
vriendschapsbandje voor
iemand

Maak een
balpen met
Maak muziek
een touwtje
door
vast aan je
materialen
broek en
van bij je thuis
probeer deze
te gebruiken
2X in een fles
te mikken

RAKWI
Spring met
Doe je
een
uniform aan springtouw 30
keer na elkaar
Maak een
Zoek 10
uitgebreid
groene
portret van je
dingen in je
leiding
huis
Maak een
balpen met
Maak muziek
een touwtje
door
vast aan je
materialen
broek en
van bij je thuis
probeer deze
te gebruiken
3X in een fles
te mikken

Doe 15
koprollen in
het gras

Win 3 keer
een schaar,
steen, papierbattle

Verzin een
coole
handshake

Mummificeer
iemand met
WC-papier

Eet je
vieruurtje
zonder
handen

Maak een
vriendschapsbandje voor
iemand

OUDER
Doe kleren
Spring met
aan die lijken
een
op een
springtouw 30
uniform
keer na elkaar
Maak een
Zoek 10 rode
uitgebreid
dingen in je
portret van je
huis
kinderen
Maak een
balpen met
Maak muziek
een touwtje
door
vast aan je
materialen
broek en
van bij je thuis
probeer deze
te gebruiken
4X in een fles
te mikken

Doe 15
koprollen in
het gras

Win 3 keer
een schaar,
steen, papierbattle

Verzin een
coole
handshake

Mummificeer
iemand met
WC-papier

Eet je
vieruurtje
zonder
handen

Maak een
vriendschapsbandje voor
iemand

BROER/ZUS
Doe kleren
aan die lijken
op een
uniform
Maak een
uitgebreid
portret van je
kinderen
Maak muziek
door
materialen van
bij je thuis te
gebruiken

Spring met
een
springtouw 10
keer na elkaar

Doe 5
koprollen in
het gras

Win 3 keer
een schaar,
steen, papierbattle

Zoek 5 blauwe
dingen in je
huis

Verzin een
coole
handshake

Mummificeer
iemand met
WC-papier

Maak een
balpen met
een touwtje
vast aan je
broek en
probeer deze
in een fles te
mikken

Eet je
vieruurtje
zonder
handen

Maak een
vriendschapsbandje voor
iemand

