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Kunstenaar worden
Wat heb je nodig?
- Een leeg blad
- Een potlood
- Een schaar
- Een zwart stiftje
- Kleurtjes of stiften
- een gom

STAP 1:
Teken een eenvoudig
figuurtje in lijnen
in lichte potlood.

STAP 4:
Kleur de binnenkant in
en knip daarna netjes
uit.

STAP 2:
Teken een omtrek rond
het lijnfiguurtje.

STAP 3:
Teken de omlijning
in dikke zwarte stift.

STAP 5: Plak de figuurtjes allemaal samen op
een groot blad. (Alle Ribbels)
Voeg bewegingsstreepjes toe.

Een verhaaltje
Kennen jullie Krabbel al? Krabbel is het figuurtje die hoort bij het jaarthema
"onvoorSPELbaar. Hij Komt heel wat wilde dingen tegen.
Doorheen dit boekje vind je 10 delen van het Krabbelverhaal. Vraag aan je mama of
papa om voor het slapengaan telkens een stukje voor te lezen.
Aan dit tekentje
kun je zien dat het een deeltje van Krabbels verhaal is.
Veel luisterplezier!!! Laat je ons weten wat je van Krabbel z'n avonturen vond?

Het is zaterdagmorgen en alles is rustig bij de lokalen. De deuren zijn nog dicht, de
schommels hangen slap naar beneden en de Vlag wappert rustig aan haar mast.
Er zijn nog geen spelende kinderen in zicht maar toch wordt de stilte opeens
doorbroken. Een beetje verderop in het bos beeft de grond. De bomen zwaaien met
veel lawaai heen en weer. Plots breekt een van de bomen beneden aan de stam af. Met
een klap landt de boom in de bladeren en het mos. Daarna keert de stilte terug in het
bos. Of toch maar voor even. Met een ploffend geluidje komt er een klein wezentje uit
de breuk in de grond naar boven gefloept. Het ziet er heel gek uit en lijkt geen vaste
vorm te hebben. Het heeft
wel twee grote vriendelijke ogen die enthousiast knipperen terwijl het rond de
boomstronk zweeft. Al snel heeft het wezentje genoeg van de stronk gezien en zweeft
het naar de
rand van het bos in de richting van de Chirolokalen.

Een hondje uit papier
Wat heb je nodig?
- Een vierkant blad
- Een zwarte stift

STAP 1:
Leg een vierkant blaadje voor
STAP 2:
je met een punt naar je toe.
Vouw het papier dubbel van
Vouw het papier dubbel van
boven naar onderen.g..
links naar rechts en weer terug..

STAP 4:
Vouw de onderste
punt van beide lagen
naar boven

STAP 3:
Vouw de linker en rechter
punt omlaag.

STAP 5:
Geef de hond nog oogjes
en een snuit met een zwarte
stift.

Krabbel: DEEL 1
OnvoorSPELbaar met materialen
Het fluitsignaal en de formatie zijn al even voorbij. Alle ouders zijn weer vertrokken en
de stilte aan de Chirolokalen heeft nu plaats gemaakt voor het geluid van een typische
Chironamiddag. Er speelt muziek uit het lokaal van de aspi’s, achter het lokaal zijn
gierende tito’s te horen die met waterballonnen naar elkaar gooien, en in het bos
bouwen ribbels een kamp rond een omgewaaide boom
Op het grasveld staan de rakwi’s klaar om te starten met een spel. Leidster Esther heeft
een winkelkar mee, vol met materiaal. “Deze middag starten we met een spelletje
honkbal,” zegt ze. Niet alle rakwi’s hebben haar gehoord. David en Yasna liggen maar
wat in het gras te luieren, Merel is verderop met een tak aan het zwaaien en waant zich
wereldkampioene in schermen. Esther begint dan maar het materiaal uit de kar te
halen en laat alles in het midden van het veld vallen.
rAAAAUWWWoept een fijn stemmetje heel luid.
Esther schrikt en nu zijn ook opeens alle rakwi’s
nieuwsgierig. Iedereen komt rond de stapel
materiaal staan en kijkt verbaasd. Net naast de
stapel ligt er een pollepel met twee grote ogen,
die de kinderen droevig aankijken. De pollepel
beweegt even heel kort en daarna zijn de ogen
verdwenen. Nu hangt er een vreemd zweverig
wezentje met grote ogen in het midden van de
groep. “Als ik niet langer in dit metalen ding mag
blijven, kan je dat ook gewoon zeggen, hoor.
Je hoeft me daarvoor niet te pletten!”, zegt Esther. “Ik had niet gezien dat er een diertje
tussen ons materiaal zat.” Het wezentje reageert geschokt: “Een diertje? Ik ben een
Krabbeltje!” Esther en de groep rakwi’s zijn in de war. Niemand zegt een woord, dus
gaat het fijne stemmetje verder.

“Ik ben een van de vele Krabbeltjes die in de binnenkant van deze grote aardbol leven.
Daarnet begon de buitenkant van onze bol te beven en ik zag een kans om eens te
komen kijken, dus nu ben ik hier. Die stapel materiaal zag er wel leuk uit om eens in te
springen, dus heb ik mijn kans gegrepen. Spelen jullie een spel, misschien?”
“We gaan honkbal spelen, een spel waarbij je een bal met een stok moet wegslaan en
daarna zo snel mogelijk het veld rond moet rennen,” zegt David.
“Dan wil ik de stok wel zijn!” gilt Krabbel terwijl hij terug in de pollepel springt.
“Met een pollepel kan je niet honkballen,” zegt Yasna.
“Daar heb je een honkbalknuppel voor nodig.”
“Dan doen we het vandaag toch eens op deze manier? Dat kan ook best leuk zijn,”
overtuigt Krabbel.
Esther en de rakwi’s gaan akkoord. Tijdens het spel pollepelbal vliegt de alle kanten op
in gekke bogen. Na een tijdje springt Krabbel uit de pollepel en verandert hij in een
hoepel als honk. Nu moeten de spelers telkens door de hoepels kruipen als ze een
honk willen passeren. De tijd vliegt voorbij en voor de rakwi’s het doorhebben, staan er
alweer ouders aan de poort.
“Kom je volgende week ook weer naar de Chiro, Krabbel?” vraagt David.
“Als jullie volgende keer opnieuw zin hebben om gekke spelletjes te spelen, dan wil ik
er zeker weer bij zijn!” juicht Krabbel terwijl hij vrolijk salto’s in de lucht springt.

Kleuren naar nummer

Dilemma's
Wat kies jij? Omcirkel

Spaghetti

OF

Macaroni

Tikkertje

OF

Verstoppertje

Rok

OF

Trui

Kamp

OF

Weekend

Chiro

OF

School

Uniform

OF Verkleedkleren

Een stripverhaal
Maak een mega-coole Chirostrip over het een toffe zatedagnamiddag waarin we
wel nog activiteiten mochten geven. Bedenk leuke personages! Maak het
eventueel eerst even in het klad.
Wat heb je nodig?
- Potlood
- Kleurtjes of stiftjes
- kladboekje

Stuur je resultaat zeker eens door naar jullie nieuwsgierige leidsters!!!

Krabbel: DEEL 2
OnvoorSPELbaar en je verkleden

“Help nog snel even zoeken, die kleren moeten hier ergens liggen!” Matthieu
STORMT het leidingslokaal binnen en begint in de kastjes te rommelen. Spullen
vliegen in het rond maar nergens zijn de cowboykleren te vinden. “Stans moet die
hier toch ergens gelegd hebben? Het is bijna twee uur en we hebben ze nu nog
niet. Waar is Stans trouwens? Ze moest hier al lang geweest zijn!”
Miet haalt haar schouders op: “Ik weet ook niet waar Stans is. Ze zal nog
onderweg zijn, zeker?” Miet maakt zich niet zo druk als Matthieu over de
verdwaalde cowboykleren: zij heeft haar cowgirl-outfit al aan.
Op dat moment komt Stans binnengewandeld. Krabbel zweeft naast haar en laat
door zijn lijn vloeien, het lijkt wel of hij in zijn eentje een Mexican wave wil doen.
“Goeiemiddag! Ça va met jullie?” opent Stans vrolijk.
“Als je me vertelt waar die cowboykleren zijn wel. Jij ging die toch meebrengen, hé
Stans?” Matthieu kijkt Stans hoopvol aan. Aan de blik op Stans’ gezicht
zietMatthieu dat er geen goed nieuws komt. Zo kijkt Stans namelijk altijd als ze
weer eens iets vergeten heeft.
“Euh ... Ik denk dat die nog over de stoel op mijn kamer hangen ...” Matthieus
gezicht spreekt boekdelen en het lijkt wel of de wereld vergaat. Met zijn hoofd op
zijn handen gaat hij op een van de stoelen zitten. Op dat moment is Krabbels
persoonlijke wave net ten einde. Hij zweeft naar Matthieu toe en draait zich vlotjes
rond zijn arm. Met het uiteinde van zijn lijn vormt hij een pijl met twee grote ogen.
Hij knippert vrolijk met zijn ogen en trekt Matthieu van zijn stoel richting de
verkleedkoffer.
“Wacht maar, Matthieu, ik heb hier nog cowboykleren zien liggen die jou zullen
passen.” In enkele vlotte bewegingen duikt Krabbel de verkleedkoffer in en uit.
Telkens vliegt er een kledingstuk met ogen uit en komt het bij Matthieu terecht
voor de ogen weer de koffer in vliegen. Enkele momenten later draait de leider
zich om richting Miet en Stans. “Voor jullie staat niet zomaar een doordeweekse
cowboy,” juicht Krabbel. “Dit is Thieu de ruimtecowboy! Klaar voor elk avontuur op
aarde en in de ruimte!” Matthieu draagt een glimmende jas met lintjes aan de
mouwen, van zijn polsen tot aan zijn schouders.

Aan zijn knieën heeft hij kniebeschermers en op zijn hoofd staat een pet. Om het
plaatje af te maken, verandert Krabbel in een mooie ster en gaat hij op de jas van
Matthieu zitten.
De ogen van Miet en Stans blinken van enthousiasme. “Leve Thieu de ruimtecowboy!”
Na even overtuigen is ook Matthieu mee in het gekke verhaal. Tijdens de formatie
stellen ze hem voor aan de ribbels. Ook zij gaan onmiddellijk mee in het verhaal van
de ruimtecowboy. Iedereen krijgt bij de verkleedkoffer een persoonlijke behandeling
van Krabbel en wordt zo een unieke cowboy of cowgirl.
Na een middag zich rot amuseren rent Dawid van de ribbels naar zijn vader aan de
poort. “Kijk papa, ik ben een cowboy!” roept hij enthousiast.
“Cowboys zien er toch helemaal niet zo uit?” vraagt papa met een bedenkelijk gezicht.
Dawid kijkt hem raar aan. Wat weten papa’s daar ook van?

Vlinderhanden
Wat heb je nodig?
- Twee gekleurde A4 bladen
- Schaar
- Lijm

STAP 2:
Leg je hand plat op het blad.
Ben je rechtshandig, neem dan best je linkerhand.
Ben je linkshandig, Neem dan best je rechterhand
Zorg ervoor dat je pols op de gesloten kant ligt (Plooi)

STAP 4:
Knip de vorm uit die je tekende.
Begin bij de plooikant.
Als je klaar bent met knippen, plooi je het blad
weer open en heb je een vlinder.

STAP 1:
Vouw een blad in 2..

STAP 3:
Teken rond je hand.
Indien nodig kun je hiervoor hulp vragen,
maar probeer het eerst even zelf.

STAP 5:
Neem een ander kleur papier.
Teken de vorm van het lijfje en het hoofd.
Je kan de vorm hiervoor zelf kiezen.
Knip deze uit en plak het op de vlinder.

Hang deze mooie vlinder voor je raam, zo fleuren
we de mensen hun dag wat op!

Een Chiro-liedje
Als we met de Chiro op uitstap gaan is er altijd één lied dat we allemaal
luidkeels meezingen: Het Bivaklied. Hieronder vinden jullie alvast de tekst
en de link naar het liedje op Youtube! Veel zingplezier!

Leven op het ritme van de wind en van de zon,
Zingen op de melodie van bos en beek en bron.
Slapen met ’t getrommel van de regen op het dak,
Ontwaken met de morgendauw: we zijn weer op bivak!
Ieder die ons ziet kijkt raar,
Wat niet kon, dat wordt hier waar.
Vreemd wordt vriend en klein is groot.
In onze ploeg valt geen een uit de boot.
Trek er mee op uit, breek grenzen open,
Samenspel wordt teken om te hopen.
Vlieg erin, doe mee en blijf niet staan,
Een nieuwe wereld roept om door te gaan!

https://www.youtube.com/watch?v=sdfDiA6de24

Doolhof
Help jij Piet de weg te vinden naar de pakjes?

Krabbel: DEEL 3
OnvoorSPELbaar vergaderen
In de verte klinken voetstappen. Daarna
volgt het doffe geluid van een slaande
autodeur en een motor die brullend
tegen de kou in gang draait.
“Kan een Krabbeltje dan nergens op zijn
gemak een dutje doen?” murmelt
Krabbel. Rond hem is het pikdonker. Dit is
zeker niet waar hij in slaap gevallen is
gisteravond na de Chirowerking.
Er zit ook beweging in deze donkere ruimte. Krabbel begint te panikeren: “Misschien
heeft iemand me tijdens mijn slaap gestolen. Maar dan kennen ze mij nog niet goed,
hoor! Wacht maar, 1...2...3! ” Met een heel grote beweging doorbreekt Krabbel de
duisternis. Hij draait en krult zijn lijn in heel gekke vormen om zijn belager af te
schrikken. Wat doe jij in mijn auto!?” De papa van Dawid schrikt zich te pletter en zoekt
snel een plek aan de kant van de weg om even stil te staan met de auto.
Krabbel begint te lachen. “Ik snap al wat er gebeurd is. Gisteravond ben ik na de
Chirowerking met Dawid mee naar huis gegaan als zijn linkerlaars. Toen jullie gingen
slapen, leek de lederen agenda op tafel wel een leuk plekje om te overnachten.”
De man zucht: “Krabbel toch, vandaag is echt geen goed moment voor een uitstapje.
Ik heb straks een superbelangrijke vergadering op mijn werk. Het is nu wel al te laat
om nog terug naar huis te rijden. Je mag mee vandaag, maar dan moet je zeker in
mijn tas blijven. Beloofd?” “Ik zal mijn best doen,” zegt Krabbel en hij springt terug in
de tas
De ochtendvergadering zal weldra beginnen. Krabbel is supernieuwsgierig, dus opent
hij toch stiekem en heel voorzichtig zijn ogen boven op de draagtas. Alle mannen en
vrouwen in zaal 5 zitten rond een grote tafel. Ze dragen allemaal saaie grijze

en zwarte maat- of mantelpakken, en de mannen hebben dassen rond hun nek.
Het is duidelijk dat dit de eerste vergadering van de dag is want overal ziet Krabbel
geeuwende monden en mokken koffie.
De man en de vrouw aan het hoofd van de tafel leiden de vergadering. Nog voor de
zakenmensen elkaar een goeiemorgen kunnen wensen, volgt het ene saaie puntje
het andere op.
Krabbel kan zich niet meer bedwingen, hij moet wel ingrijpen! “Ik heb ook een puntje!”
gilt hij vrolijk. Terwijl hij door de kamer vliegt en de stift bij het witte bord vooraan van
ogen voorziet, gaat hij verder. “Ik teken zo dadelijk op het bord iets wat ik megafijn
vind om mijn dag mee te starten en jullie moeten raden wat het is!” De mensen in de
kamer schrikken maar doen vreemd genoeg allemaal mee met de pratende stift.
Krabbel tekent mooie prenten van een tas koffie, een paar leuke sokken en een radio
die muziek speelt. Alles wordt vlot geraden en de sfeer in de ruimte slaat volledig om.
Tussen het raden door praten de mensen over hun ochtend en wisselen ze leuke
weetjes uit. Er worden grapjes gemaakt, er wordt gelachen en Krabbel voelt de saaie
vergaderingssfeer het lokaal verlaten.
Ziezo, mijn werk zit er hier op, denkt hij. Nu kunnen ze op een leuke manier verder.
Tevreden hervat hij zijn dutje in de draagtas. Af en toe wordt hij weer wakker maar nu
is hij niet knorrig. Het geluid waarvan hij wakker wordt, komt namelijk van lachende
stemmen tijdens fijne tussendoormomentjes in een anders heel saaie vergadering.

mandala's
Probeer deze mandala’s zo mooi mogelijk in te kleuren en maak gebruik van
verschillende kleuren!

7 verschillen
Zoek de 7 verschillen en omcirkel deze.

Krabbel: DEEL 4
OnvoorSpelbaar op het eetfestijn

Deze ochtend is Krabbel extra enthousiast. De leiding verzamelt al van ’s ochtends
vroeg bij de lokalen want vandaag is het de grote dag. Het jaarlijkse spaghettifeest
vindt vanavond plaats, dus komt iedereen helpen. De grote kookpotten staan al op
het vuur. Naast de gasbekken staat een lange tafel waar Lowie en Robin zitten, ze
zijn al gestart met het snijden van de groentjes voor de saus. De rest van de leiding
is samen de grote tent aan het opzetten. Krabbel helpt zo veel mogelijk waar hij
kan. Als hamer helpt hij de piketten voor de grote tent in de grond te slaan. Zo nu
en dan hij terug richting de kookpot en roert hij als lepel even in de saus.
Plots hoort Krabbel iemand vloeken in de lokalen: “Verdorie! Hoe is dat nu toch
mogelijk?” Krabbel zweeft wat dichter om te horen wat er precies aan de hand is.
Hij ziet Jonas en Daan bij een besmeurde doos spullen staan. Bij nader onderzoek
ziet Krabbel dat er Italiaanse vlagjes, kaarsjes en koksmutsen in de doos liggen,
allemaal onder een dikke laag blauwe verf.
“Die verf moet er in gevallen zijn vanaf de bovenste plank!” klaagt Daan. “Daar gaat
onze Italiaanse pasta-avond. Het zal maar een saaie bedoening worden op deze
manier.” Jonas staat er ook maar beteuterd bij, hij kan geen oplossing bedenken.
“Krabbel, kan jij niet

een handje toesteken?” vraagt hij.
Krabbels ogen beginnen te fonkelen bij het horen van de vraag. “Ik heb misschien
wel enkele ideetjes …” grapt hij. “Er staat hier bijvoorbeeld nog een doos versiering
die perfect kan dienen voor deze spaghettiavond.”
Daan en Jonas kijken bedenkelijk. “Dat zijn de Hawaiiaanse versieringen voor onze
strandfuif in juli,” zegt Daan. “Die passen toch helemaal niet bij de tijd van het jaar?”
Krabbel gaat er onmiddellijk tegen in: “Daarom juist! De mensen zullen nog nooit
naar zo’n gekke spaghettiavond geweest zijn. Daar bovenop kunnen we misschien
de karaokemachine van het jeugdhuis vragen? En, en, euh … We serveren de pasta
op rolschaatsen!
Dat is leuker om te doen en het gaat ook gewoon sneller!”
Jonas en Daan geven toe dat het best wel leuke ideeën zijn. Zo gezegd, zo gedaan.
De hele tent verandert in de loop van de namiddag in een zomerse strandbar met
een karaokemachine op het podium. Liese en Arthur testen de machine al eens uit
en zingen luidkeels het Bivaklied door de micro. Lynn maakt er snel een filmpje van
om hun strand-spaghetti-party nog wat extra in de verf te zetten op Instagram. Dat
lukt fantastisch want wanneer het avond wordt, stromen de mensen toe. Iedereen
is aangenaam verrast door de gekke tent, en de borden spaghetti worden aan een
rotvaart door de leiding over de tafels verdeeld. Enkelen van de oud-leiding hebben
de weg naar de karaokemachine al gevonden en er wordt zelfs gedanst. En
Krabbel? Die gaat als strooien hoed gezellig de hoofden in de zaal rond om met
iedereen een leuk babbeltje te slaan!

Kruiswoordraadsel

Horizontaal
4. Welk spel wordt er gespeeld in een kring waarbij de
bal wordt rondgegeven als bom? ...... boem
5. Wat wordt er meestal aangestoken op de laatste
avond van het kamp?
8. In welke straat woont de Chiro?
9. Welke balsport wordt er beoefend op het veld naast
de chiro? Tip: Het is geen voetbal.
10. Wie is het nieuwe baasje van Samson de hond?
13. Rond welke bol draait de aarde?
14. Vul het spelletje aan: blad, steen, ......
17. Wat is eetbaar, geel en zuur?
19. Met welke vloeistof wordt het grootste deel van
onze aarde bedekt?
20. Hoe noemt de baby van een paard?

Verticaal
1. Wat roept de leiding meestal om jullie stil te krijgen?
KRAK ....
2. Hoe noemt de snacktijd waar iedereen heel de
middag naar uit kijkt?
3. Welk kledingstuk komt het meeste voor in onze
chiro? Een chiro...
6. In welk sprookje prikt de prinses zich aan een
spinnewiel?
7. Wanneer komt Sinterklaas? ... december
11. Hoe noemt de hoofdleidster van de Chiro die ook
leiding is van de ribbels?
12. Welk graan wordt er gebruikt om brood te maken?
15. Ik ben lid van Chiro Sint-....
16. Van welk dier komt de wol, waar onze kleren van
gemaakt worden?
18. Hoe noemt de mascotte van de ribbels? ...... ribbel

Chiro-memory
Print en knip deze afbeeldingen uit en speel zo met jouw gezin je zelfgemaakt
chiro-memory spel!!

Krabbel: DEEL 5
OnvoorSPELbaar schoonmaken

"Pff daar gaan we weer,” zucht Sven. Ook de rest van de leiding staat er maar wat
somber bij te kijken. Vandaag is namelijk de grote lenteschoonmaak in de Chiro en
daar staat niet iedereen voor te springen. Eén keer per jaar moet de volledige
groep die saaie taak toch doorworstelen, dus druppeltjesgewijs sijpelen de leiders
en leidsters binnen.
Ook Krabbel is in aantocht. Hij zit bij Sidney op de fiets en samen rijden ze zo de
straat van de lokalen in. Hun aankomst gaat gepaard met luide muziek. Achter op
de fiets staat namelijk een oude boombox gemonteerd die Krabbel naar
hartenlust bedient. De dansbare deuntjes spelen eventjes stiller terwijl de taken
verdeeld worden en gaan daarna lekker door wanneer Krabbel mee naar het
materiaallokaal verhuist. Daar gaan Ward en Saar aan de slag. Saar start met de
kist waar alle verf in zit.
Alle verf met verdroogde verf vliegen door de ruimte richting de vuilnisbak. Al snel
maakt Krabbel daar een spel van door met zijn lijn een basketring te maken.
Telkens Saar kan scoren, maakt hij zijn ring een beetje kleiner om de uitdaging te
behouden. Als alle rekken weer op orde staan, is het de beurt aan de vloer. Na een
volledig jaar Chirowerking ziet die eruit als een abstract schilderij, met al die
gemorste verf.

“Nu is het mijn beurt om er iets leuks van te maken!” zegt Ward overtuigd. “Krabbel,
ga jij maar naar de koffer met het schoonmaakmateriaal om een blok handzeep.”
Nog voor hij uitgesproken is, zoeft het wezentje de kamer uit.
Enkele ogenblikken later schuift een blok zeep met ogen de kamer binnen.
roept Krabbel ongeduldig. Ward houdt hem niet langer in spanning: “Nu gaan we
hockey spelen! We maken de volledige vloer nat en onze emmers kunnen als doel
dienen.” Saar en Ward gaan de strijd aan en glijden op de gekste manieren door de
kamer om doelpunten te kunnen scoren. Hun enthousiasme wordt al snel door de
andere leiding opgemerkt wanneer die
langs het materiaallokaal voorbijkomt.
Thijs, Sven en Sidney glijden het lokaal op
hun blote voeten binnen en werpen zich
ook in de strijd. Wanneer er nog meer
vrienden toestromen, is het lokaal te
klein. Gelukkig zijn er nog genoeg ruimtes
in het gebouw die schoongemaakt
moeten worden.
In enkele vlotte bewegingen tekent Krabbel een toernooischema op een krijtbord
en daarna gaan de ploegen van start.
De saaie lenteschoonmaak verandert in een mum van tijd in een ware
zeephockeycompetitie. Al snel komen er extra gekke regels bij. Wie een doelpunt
tegen krijgt, moet bijvoorbeeld een water over zijn of haar hoofd gieten.
Wanneer alle lokalen door de competitie aangepakt en schoon zijn, zit de
leidingsploeg nog even gezellig in de zon samen. Iedereen babbelt nog wat gezellig
na en op de achtergrond klinkt de muziek lekker verder. Over één ding is iedereen
het eens: "VOLGEND JAAR IS DE TWEEDE EDITIE VAN HET ZEEPHOCKEYTOERNOOI!"

Gooi en beweeg
Gooi met een dobbelsteen. Op welke nummertje ben je beland? Doe de
oefeningen van dat nummertje. Veel succes!!

Creatief met bladeren
Het is herfst en de bomen beginnen hun blaadjes te verliezen, ga naar buiten en
verzamel de mooiste blaadjes. Kun jij deze kunstwerkjes namaken of heb je
misschien nog een beter idee?
Wat heb je nodig?
- (wit) papier
- Een schaar
- Potloden
- lijm
- Blaadjes van de bomen

Stap 1:
Neem een blad papier en knip de
vorm van een egel uit. Let
op vergeet zijn neusje niet!

Stap 3:
Plak de blaadjes op
het blad papier
en teken de ogen en
de mond van de egel.

Stap 2:
Ga opzoek naar blaadjes tijdens een
boswandeling of in de tuin.
Tip:
Gebruik zoveel mogelijk verschillende
blaadjes!

Krabbel: DEEL 6
OnvoorSPELbaar en zintuigen
De zon staat deze zondag erg hoog waardoor er buiten tegen de muur van het lokaal
een hele hoop Chirotruien liggen. De middag zit er al bijna op en al de afdelingen
staan samen in de kring voor iedereen naar huis gaat na een bewogen Chirodag.
Krabbel ligt op de hoop truien in de zon uit te blazen van het potje jagersbal dat ze
gespeeld hebben. Lore sluit de dag af en roept nog eens dat iedereen zeker hun trui
moet meenemen. Alle kinderen lopen op de hoop af en zoeken hun eigen trui.
Krabbel is verrast en vliegt op van het kabaal dat dat meebrengtt.
Joris en Pieter maken ruzie over een trui. “Jij hebt mijn trui mee!” roept Pieter boos.
"Niet waar, dat is de mijne !" schreeuwt Joris terug en hij trekt de trui uit Pieters
handen. Krabbel moet erom lachen en verandert zich in de trui.
“Maken jullie nu ruzie over wie mij wil meenemen naar huis?” lacht hij spottend.
Pieter en Joris kijken elkaar aan en weten even niet wat te zeggen.

Lore komt erbij staan: “Hebben jullie je naam niet in
je trui gezet?”
“Nee,” antwoorden Pieter en Joris in koor.
“Jah, en jullie hebben natuurlijk ook dezelfde
maat ...”
Krabbel begint opeens hardop te lachen: “Jullie
mensen denken dat jullie alleen maar ogen hebben,
hé? Zoals ik nu.” Krabbel zet grote ogen op. Lore en
de twee jongens begrijpen er niets van en kijken
hem vragend aan.
“Jullie hebben toch ook een neus, of niet?” vraagt hij
terwijl hij zijn hoofd scheef houdt. “Of kunnen jullie
niet ruiken?”
“Natuurlijk kunnen we dat,” zegt Pieter.
reageert Krabbel. Joris snuffelt aan de trui, gaat dan
naar Pieter en ruikt aan hem.
“Deze is inderdaad van jou.”
Lore begint hardop te lachen: “Is dat dan zo
duidelijk?”
Ze neemt de trui en snuift er ook aan. Dan ruikt ze even aan Pieter en Joris. “Joris, je
heb gelijk: dat is Pieters trui. Kom, laten we op zoek gaan naar de jouwe.”
Al lachend zoeken ze met hun vieren naar Joris’ trui en ze vinden hem al snel. Tijdens
het opruimen lacht Lore Krabbel toe: “Dat was een goeie oplossing om je neus te
volgen! ”Krabbel is ondertussen veranderd in de fluitkoord aan Lores rok en bengelt
vrolijk heen en weer.
“Je kan nog veel meer doen met je zintuigen,”
zegt hij. “Als ik verander in een ander voorwerp,
dan voelt, ruikt, hoort en ziet alles er weer anders
uit. Proeven is wat moeilijker als fluitkoord,” grapt
hij.
Lore krijgt plots een superidee.
“Als ik volgende week nu eens allemaal spelen
verzin rond zintuigen! "Daar kan je super veel
mee doen!!"
Op weg naar huis verzinnen ze fluitend het ene
spel na het andere.

Verbinden
Verbind de nummertjes in de juiste volgorde en kijk wat er tevoorschijn komt!

Leren tekenen
Je bent natuurlijk geen echte ribbels als je rupsje ribbel
niet kunt. Volg het stappenplan en leer zo hoe je rupsje ribbel moet tekenen.
Is dit gelukt? Dan ben je een echte ribbel!

Stap 1:
Teken op een blad papier
5 bollen.

Stap 2: Teken de armen en
het gezicht van rupsje
ribbel.

Stap 3: Teken de benen en
de schoenen van rupsje
ribbel.

Stap 4: Kleur je tekening in!

Krabbel: DEEL 7
OnvoorSPELbaar en diversiteit
Het zonnetje geeft vandaag weer het beste van zichzelf. Daar zijn Stef en Karin van de
ribbelleiding heel blij om. Mooi weer mag namelijk niet ontbreken in hun favoriete
Chironamiddagen. De ribbels zijn het daar merkbaar mee eens want al sinds hun
aankomst om 14 uur is de bende kleine enthousiastelingen druk in de weer. Takken
verzamelen uit het bos, een looprace zonder einde door het veld, en naast het lokaal
staat zelfs één ribbel in zijn eentje luidkeels een lenteliedje te brullen. Krabbel zweeft als
een knalrode ballon boven de hoofden van de kinderen en heeft alles goed in de gaten.
Even later kunnen Stef en Karin met veel moeite de wilde bende toch verzamelen voor
de uitleg van het spel. Het belooft een wilde boel te blijven want Krabbel slaagde er
tijdens de leidingskring van vrijdag in om de leiding te overtuigen een chaosspel te doen:
een spel zonder veel regels, vol gekke twists en met een vreemde inkleding.
Het spel barst los en de ribbels moeten telkens willekeurig kaartjes trekken en de
bijbehorende opdrachten uitvoeren. Iedereen loopt kriskras door elkaar en overal wordt
er gelachen. Alleen Adam lacht niet mee. Hij staat aan de rand van het veld en heeft een
vreemde uitdrukking op zijn gezicht. Het kaartje met zijn opdracht heeft hij keihard in
zijn hand geklemd.

Plots loopt het mis...
Clara rent op Adam af om haar opdracht
‘verzamel 5 knuffels van vriendjes’
te vervullen. Ze neemt haar vriend goed beet
en daar kan Adam duidelijk niet om lachen.
Hij duwt haar hard van zich af, waardoor
Clara struikelt en op de grond belandt.
Ze begint te huilen. Adam verscheurt zijn
kaartje en stormt weg. Onderweg
moet ook
een van de emmers eraan geloven want
Adam schopt hem keihard de lucht in.
Door de grote gekte hebben de meeste
ribbels het voorval zelfs niet gezien. De
leiding en Krabbel merkten het wel op.
Stef blijft bij Clara om haar te troosten en Karin gaat samen met Krabbel op zoek naar
Adam.Ze vinden hem verstopt achter een van de afvalcontainers. Krabbel wil de situatie
onmiddellijk oplossen. “Ben je boos? Vind je het spel niet leuk? Heb je ergens pijn?”
Karin snapt al wat er aan de hand is. Adam houdt helemaal niet van spelletjes zonder
regels waarvan hij niet weet wat er zal gebeuren. Hij vindt het ook niet fijn dat mensen
hem zomaar knuffelen zonder dat te vragen. Ze heeft een beter voorstel dan een heel
aantal moeilijke
vragen. “Als je wil, mag jij straks mijn rol als leidster overnemen en de kaartjes uitdelen bij
de verzamelplaats. Dan hoef je niet rond te lopen in die gekke warboel. Eigenlijk hebben
we ook nog iemand nodig om de tijd te bewaken. Om 15 uur stoppen we met dit spel dus
iemand moet de klok in de gaten houden. Zou jij dat willen doen, Adam?”
Adam blijft even stil maar dan knikt hij toch zachtjes. Daarna gaan ze terug naar de
rest van de groep. Adam voelt zich al veel beter met zijn eigen taakje. Nu zit hij aan
de rand van het veld met de opdrachtkaartjes op zijn schoot. Naast hem ligt een
grote wijzerklok met twee grote ogen. Telkens Adam een kaartje aan een van zijn
vriendjes geeft, werpt de klok hem een vriendelijke knipoog toe.
Op het einde van de namiddag gaat Adam samen met Karin tot bij mama aan de poort.
Mama vraagt aan Karin hoe het geweest is. Voor Karin iets kan zeggen, zorgt Adam zelf al
voor een antwoord. “Iedereen deed heel raar deze namiddag maar ik heb de kaartjes
mogen
uitdelen en ik heb ook de tijd in het oog gehouden. Dat was fijn.” Daar weet mama
genoeg mee. Ze bedankt
Karin nog even en weet dat het weer een toffe Chironamiddag is geweest.

Baby foto's
Kun jij de leidsters verbinden met de juiste baby foto's?

Mayté

Anna
Louise

Astrid

Abi

7 verschillen
Zoek de 7 verschillen en omcirkel deze.

Krabbel: DEEL 8
OnvoorSPELbaar koken
“Claire, in welke bak zitten de aardappelen voor vanavond?” roept Brent vanuit
de keuken.
Claire zit in de leefruimte ernaast met de keti’s. “In de gele, met het etiket
‘avondeten ketiweekend’ erop!” roept ze terug. Kort daarna is de luide stem van
Brent weer te horen: “Zeg, die vind ik niet, hoor. Kom eens helpen!”
Claire zucht, springt op en gaat een kijkje nemen in de keuken. Brent staat
tussen de gekleurde bakken met zijn handen in zijn zij. Al snel komt Claire tot
dezelfde vaststelling als Brent: “De bak is er niet.” Met een kort sms’je naar de
medeleiding die nog in hun eigen lokaal is dit weekend wordt hun angst
bevestigd. Het eten voor deze avond staat nog thuis.
De keti’s hebben de discussie tussen hun leiding gehoord en springen als een
dolle bende de keuken binnen. “Wat gaan we dan eten vanavond?” De ideeën
vliegen onmiddellijk in het rond. "HAMBURGERSSSSSS!"

"Nee, pasta met scampi's!" "Een taartbuffet!" De groep kan maar niet
beslissen wat het nu precies moet worden. Krabbel onderbreekt de
discussie en zegt: “Wat als we nu gewoon naar de supermarkt vertrekken en
onderweg beslissen? Jullie komen er onderweg wel uit.”
Zo gezegd, zo gedaan. De vrolijke ploeg vertrekt samen richting de
supermarkt. Brent heeft voor de zekerheid wat spelmateriaal mee in zijn
rugzak: je weet maar nooit wanneer dat van pas kan komen. Krabbel is uit
luiheid in het skateboard van Linde veranderd. Zijn ogen staan gelukzalig
vooraan op het bord en zijn wimpers bewegen heen en weer in de wind. Zo
nu en dan verplaatst hij zijn ogen voor de fun naar de wielen, daar wordt hij
telkens duizelig van.
Als ze bij de supermarkt aankomen, is de beslissing nog altijd niet gevallen
en de discussie begint opnieuw.
"Worst met appelmoes!" "Nee, wentelteefjes!"
Krabbel wordt er gek van. Zijn lijn begint er zelfs van te trillen, dus komt hij
tussenbeide. “Dat kan toch niet zo moeilijk zijn? We zullen dat eens snel
oplossen. Brent, wat heb jij allemaal in je rugzak zitten van spelmateriaal?”
Brent neemt een kijkje in de rugzak: “Ik heb een tennisbal , twee frisbees en
een pakje stoepkrijt.” Daar weet Krabbel al genoeg mee. Hij maakt een
gekke draai en vervormt zijn lijn alsof hij een hoed op zijn eigen ogen zet.
Nu lijkt hij wel een presentator. “Dames en heren, welkom bij de
supermarkt-bingo! Zo dadelijk mag iedereen met krijt een vak op de grond
tekenen en zijn of haar lievelingsgerecht erin schrijven. Daarna laat je zo
veel mogelijk mensen met hun winkelkar door jouw vak rijden.

Wie eerst aan tien geraakt, is de winnaar en mag het eten kiezen!” Dat vinden de
keti’s een goed idee. Liam verzint er nog een extra regel bij: “We gooien de frisbee
naar elkaar en als je de frisbee in jouw vak hebt terwijl er iemand door rijdt, dan verlies
je een punt!”
Het spel start en de strijd breekt los. Het is heel lang een nek-aan-nekrace tussen
ploeg Wentelteefjes en ploeg Macaroni. Krabbel zoeft door de lucht als de knalgele
frisbee en snoept hier en daar aan de punten. Uiteindelijk wint ploeg Wentelteefjes, de
keti’s van die ploeg juichen luid en mogen de ingrediënten binnen gaan aankopen.
Niet lang daarna smult iedereen op de weekendplaats van de overheerlijke
wentelteefjes. Er volgt nog een avondquiz en daarna gaat iedereen slapen.
‘s Nachts komt er lawaai uit de keuken. Claire en Brent kruipen uit hun veldbedden om
te kijken wat er gaande is. In de keuken betrappen ze enkele keti’s.
“Wat zijn jullie van plan?” vraagt Brent.De keti’s lachen en een van hen antwoordt:
“We verstoppen het eten voor morgen, dan kunnen we opnieuw naar de supermarkt
om bingo te spelen!”

Sint & Piet
Wat heb je nodig?
- Wc-rolletjes
- Stevig papier in verschillende
kleuren
- Watjes
- Schaar
- Lijm

Stap 1:
Bekleed de wc-rol
met wit papier

Stap 3:
Stap 2:
Maak de mantel van sinterklaas uit
Beplak de bovenkant
rood papier. Knip de bovenkant
van de wc-rol met roze
(voor het gezicht) smaller, zodat de mantel goed wijd uiteen
loopt. Plak deze dan aan de
wc rol.

Stap 4:
Stap 5:
Kleef een watje (of een
Kleef een watje aan de
deel ervan) aan de
voorkant als baard!
achterkant bovenop de mantel.

Stap 6:
Maak een mijter en
kleef dit op de voorkant van
hoofd. Geef ook ogen!

Kan je zelf een Piet maken uit wc-rolletjes?

Krabbel: DEEL 9
OnvoorSPELbaar Kampdans

De zon schijnt over het Chiroterrein. Alles ligt er stil en vredig bij ... maar schijn
bedriegt. In het heem is het alle hens aan dek. Er worden vingers helemaal onder
gekliederd, breinen in allerlei kronkels gelegd om hét perfecte spelletje te maken,
materiaal wordt klaargezet, er wordt gezwoegd en gezweet. Jawel, de
voorbereidingen voor het kamp zijn begonnen!
De lokalen lijken getransformeerd tot werkateliers en heel serieuze kantoren.
Iedereen heeft zich in een hoekje geïnstalleerd en is druk bezig. Op de achtergrond
speelt wat muziek, maar liefst niet te luid.
"SAAAAAAI", roept Krabbel plots. “Kunnen we er niet iets actiefs van maken?”
Krabbel verandert in Jefs zonnebril. “Action painting, poetry-voorbereiding-slam ...
oh wacht: de uitleg van een spel knutselen!” zegt hij stoer.

Plots horen ze beneden de deur dichtslaan. “Kwam er nog iemand?” vraagt Mo.
Alle hoofden richten zich nieuwsgierig op.
“Niet dat ik weet,” zegt Silke.
“Wacht eens even.” “Ja, goed programma, hé?” antwoordt Mo met een droge
glimlach.
“Nee, dat bedoel ik toch niet! Ruik!”
Het lokaal vult zich met de overheerlijke geur van pannenkoeken.
“VB Bart!” roept iedereen in koor. “Pauzeee!” klinkt het van beneden.
“Kom, dan zitten we in het zonnetje.”
"OOOOW YESS, WOEHOEHHHH, Pannenkoekeeeeen! Schranseeeen!
Iedereen stormt naar buiten.
“, heel lekker hoor, VB Bart!”
“Graag gedaan. Jullie konden het waarschijnlijk wel gebruiken. Zo stil is het zelfs
niet op de leidingskring! Hahaha! Heeft iedereen al een pannenkoek gekregen?
Oei, waar zijn Jeroen en Soraya?”
“Oh nee, we zijn hen helemaal vergeten.
Zij zitten op zolder voor het kampdansje. Raar dat we hen nog niet gehoord
hebben.” “Niet gehoord?!” mompelt Bert met zijn mond vol pannenkoek.
“Dat liedje speelt nu al drie uur op repeat. Gelúkkig zitten ze op zolder.”
“Dat klinkt niet al te best,” fronst VB Bart. “Ik haal hen voor een deugddoende
pannenkoek.” Buiten merkt iedereen onmiddellijk op dat Jeroen en Soraya er
uitgeput uitzien. “En, lukt het een beetje?” vraagt Silke.
“Niet echt. We willen iets nieuws. Geen kampdansje zoals alle andere, maar het
mag ook niet te moeilijk zijn. Simpel en goed, dat willen we.”
“Maar we zitten vast,” vult Soraya aan. Ze tuurt wat om zich heen.
“Ik heb pauze nodig,” zegt ze terwijl ze zich met haar ogen dicht in het gras laat
ploffen. “Aaah, dat had ik nodig.” “Zeker?” klinkt een piepstemmetje.
“Héél zeker!” geniet ze.
“Ik denk van niet, hoor!” lacht Krabbel vrolijk. “Wat jij nodig hebt, Soraya, is een
beetje energie. Dat geldt voor iedereen hier, trouwens!” Krabbel zet zijn liefste
stem op en vervolgt: “Jij niet, VB Bart, jij blijft gaan!” Hij gooit er ook nog een
knipoog tegenaan. Haha, die Krabbel toch!
“Goed, iedereen heeft een blinddoek nodig! Help elkaar even ... Top!
Rechtstaan, Soraya, we gaan iets geks doen. Hou je vast aan de takken van de
bomen! Daar gaan we!” Krabbel steekt vliegensvlug de stereo aan en er
weerklinkt een pophit met stevige beat.
“Denk aan een feestje waar je dat liedje zou kunnen horen,” begint Krabbel.

“Welke sfeer is er?
Wie zie je om je heen? Wat heb je aan? Wel, laat je leiden door alles wat je ziet
en voelt! Laat je volledig gaan! Dansen! Woehoew!” Iedereen breekt los, de
armen en benen worden wild in het rond gezwaaid. De gekste dansmoves
worden bovengehaald.
Het liedje is uitgespeeld en Krabbel roept dat iedereen hun blinddoek moet
aanhouden. “Volg mijn stem. Kom voorzichtig dichterbij. Je mag je blinddoek
uitdoen in 3, 2, 1 ...”
"OH HAHHAHAHHAHAHAHAH!" Iedereen lacht luid.
“Zwaai allemaal naar het vogeltje!” lacht VB Bart. “Krabbel had gelijk, jullie
hadden echt wat energie nodig. Zoveel energie heb ik nog nooit zien losbreken!
Iedereen ging en bleef maar gaan. Krabbel was me komen inlichten dat jullie
wel wat energie konden gebruiken. We smeedden een plannetje om die weer
wat op te krikken. En kijk, we sloegen zelfs meerdere vliegen in één klap!
Iedereen heeft opnieuw energie om erin te vliegen, het filmpje kan dienen als
inspiratie voor het kampdansje én het is perfect om op onze
socialemediapagina’s te zetten!" "WOEHOEEEE", gilt Krabbel

Leuke opdrachtjes
Hieronder staat een lijst met leuke opdrachtjes. De bedoeling is dat jullie deze
opdrachtjes uitvoeren en hiervan bewijs doorsturen naar jullie leiding. Wie weet
volgt er een verassing voor degene met de meest voltooide opdrachten!
֎ Versier een wegwerp mondmasker zo mooi mogelijk en neem hier een foto van. Wees
creatief!
֎ Maak jouw eigen bowlingbaan met originele voorwerpen (waterflessen, melkbrikjes,
fluostiften…) en speel tegen iemand uit je gezin.
֎ Bouw een zo hoog mogelijke toren met voorwerpen die je thuis kan vinden en neem
hier een foto mee.
֎ Help je mama/papa met huishoudelijke klusjes en maak hier een foto/filmpje van.
֎ Maak een portret van jouw leiding zodat wij onszelf hierin kunnen herkennen. (Om het
geheugen op te frissen zijn hier nog een paar foto’s van jullie toffe leiding)

֎ Maak een foto van jezelf waar de leiding mee zal kunnen lachen.
֎ Maak een filmpje van jezelf waarin je een mopje vertelt
֎ Maak een knikkerbaan met random voorwerpen in je huis en film dit
֎ Speel chubby bunny. Dit is een spelletje die je alleen of met je broers/zussen
kan spelen. Om te kunnen starten hebben we een zak marshmallows nodig
(picknicken, smarties, andere koekjes of snoepen mogen ook). De bedoeling is dat
je telkens 1 snoepje in je mond steekt en hierna “chubby bunny” kan zeggen. Dit
doe je om de beurt tot er te veel snoepjes in je mond zitten om het nog te kunnen
zeggen. De enige regel is dat je de snoepjes niet mag doorslikken! Veel plezier en
maak hier ook een
grappige foto van..

֎Print de warmste week vlam uit en hang deze aan je raam of wees creatief en teken
hem zelf

Sneeuwvlokslinger
De winter staat al voor de deur, het begint al wat frisser te worden buiten
en om alvast in de sfeer te komen, maken we een slinger van
sneeuwvlokjes!
Wat heb je nodig?
- Wit papier
- Schaar
- Potlood

Voor we kunnen beginnen met knippen moeten we eerst ons blaadje vouwen,
maar let op knip het blad eerst in een vierkant! Op de foto’s is ook bij elke stap nog
eens te zien wat je precies moet doen!
Stap 1:
Leg het vierkant
blad voor je. Vouw de linksbovenhoek
en de rechtsonderhoek.

Stap 2:
Vouw het blaadje nog eens schuin dubbel van
linksonder naar rechtsboven.

Stap 3:
Vouw beide punten van de het blad naar de
overkant.

Stap 4:
Neem je schaar en knip de punten af.

Stap 5:
Teken met een potlood waar je wilt knippen in
het blad. Je mag dit helemaal zelf kiezen!

Stap 6:
Knip de getekende stukjes uit.

Stap 7:
Vouw je papiertje weer open en je bent klaar :)

Je kunt dit een paar keer herhalen en telkens een andere vorm uitknippen.
Hang alle sneeuwvlokken aan elkaar en je hebt een prachtige slinger!

Krabbel: DEEL 10
OnvoorSPELbaar en Valsspelen

PRRRRT, Elias fluit om de tiptiens bij elkaar te roepen voor de volgende speluitleg.
Ook Krabbel hoort hem fluiten en hij haast zich samen met de andere tiptiens
naar Elias en Kaat. “Goed, nu iedereen hier is, kunnen we beginnen,” zegt Elias, en
hij begint aan de speluitleg. Die is zo ingewikkeld dat Kaat af en toe zaken moet
voordoen. Zo moeten de tiptiens zich verdelen in twee teams om vervolgens
strategogewijs elkaars kamp te gaan zoeken. Ook moeten ze met ballen door
hoepels gooien en er proberen achter te komen wie de koning van het andere
team is door te kijken of die een kruisje op de onderkant van zijn of haar voet
heeft staan.
Eens alle tiptiens mee zijn met het spel gaan ze van start. Krabbel haast zich
alvast naar de tennisbal om heen en weer gegooid te worden en de tiptiens
kiezen de beste kampplaatsen ooit uit.
Kaat en Elias gaan elk met een team mee zodat ze niet kunnen valsspelen.
Wanneer het spel bezig is en Selma bij Krabbel komt om hem door de hoepel te
gooien, blijkt dat ze daar toch wel wat problemen mee heeft. Krabbel merkt dat
op en kruipt uit de bal.

"Oei, lukt het niet, Selma?” vraagt hij. Selma schudt haar hoofd.
De hoepel hangt enorm ver. Daar kan je echt niet in gooien.”
“Wacht, anders help ik een handje,” zegt Krabbel, die ondertussen in een knuppel
verandert. Selma neemt de knuppel, gooit de bal omhoog en ... KNALLLLL, de bal
vliegt recht door de hoepel. Nora en Boris hebben gezien dat ze een knuppel
gebruikt heeft en lopen snel naar Kaat om dat te vertellen. Kaat reageert dat dat
niet mogelijk is, ze hebben namelijk geen knuppel klaargelegd.
Wanneer het wat rustiger wordt bij de bal en de hoepel grijpt Krabbel de kans om
even rond te gaan kijken hoe de teams bezig zijn. Hij ziet het team van Boris en
Nora in een kringetje staan, ergens verstopt op het terrein, en gaat eens een kijkje
nemen. Ze zijn een plan aan het bedenken hoe ze de koning kunnen vangen.
Krabbel heeft een voorstel: “Als ik
nu eens bij het kamp ga liggen als
een strop. Dan kan ik iemand van
het andere team vangen en
omhoog tillen. Zo kunnen jullie
sneller zien of dat de koning is.”
Iedereen
vindt
het
een
uitstekend idee en Krabbel sluipt
als een slang over de grond naar
het kamp van de tegenstander.
De rest van het team verstopt
zich rond het kamp. Niemand
heeft iets gezien.
Zodra Cas het kamp verlaten heeft, verschijnen de ogen van Krabbel op het touw.
Krabbel grijpt Cas’ been vast en tilt hem in de lucht. Boris en Nora komen snel uit hun
schuilplaats en controleren de voeten van Cas.
"JA," roept Boris. "We hebben een koning!" Elias hoort dat en gaat kijken.
Ter plekke ziet hij dat Cas met één been in de lucht hangt. Een beetje boos vraagt hij
van waar het touw komt. “We hadden toch afgesproken dat er geen extra spullen
gebruikt mogen worden? Jullie zijn aan het valsspelen.”“Maar Elias, valsspelen is toch
ook spelen?!” grapt Krabbel, terwijl hij Cas rustig laat zakken. Daar kan Elias wel om
lachen!

