
PROGRAMMA JOGIVERS
Januari - Februari

INLEIDING

Na al die nieuwjaarsbrieven en cadeautjes is het eindelijk weer scouts. We zetten het

nieuwe jaar in met een hoop leuke dingen. 2022 wordt ons jaar! Ook krijgen we deze

periode een beetje versterking als leiding. Maak jullie klaar voor weer twee spetterende

maanden, met onze Jins die stage komen lopen.  (Sneeuw deze periode = slee meenemen)

PLANNING

VRIJDAG 14 JANUARI (19u30 - 22u00)

Vandaag is het op vrijdag vergadering omdat jullie leiding druk bezig is met studeren. Wat

we gaan doen blijft nog een verrassing!

ZONDAG 23 JANUARI (9u30 – 12u00)

Vandaag weten wij net zoveel (of zo weinig) als jullie. De Jins hebben een bangelijk spel in

elkaar gestoken. We laten ons met plezier verrassen door deze voorlopig nog mysterieuze

vergadering .

Zondag 30 JANUARI  (9u30 - 12u00)

Wegens gebrek aan sneeuw en bevroren vijvers in België, helaas geen sneeuw vergadering.

Wel een mega gekke wieltjes vergadering. Neem allemaal zeker jullie step, skateboard,

rolschaatsen of andere zotte dingen mee. Let’s roll. (Als het toch op magische wijze zou

gaan sneeuwen, zeker je slee mee nemen)

ZONDAG 6 FEBRUARI (9u30 - 12u00)

Bekijk voor vandaag zeker je cursus aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde nog eens

goed. We gaan quizzen! Wie is er wakker genoeg op een zondagochtend om onze

strikvragen te beantwoorden?



ZONDAG 13 FEBRUARI (9u30 – 12u00)

We weten allemaal (of niet allemaal) welke mooie dag het morgen is. Valentijn! Zorg dat

jullie uniform mooi gewassen en gestreken is want het wordt een hoogdag. Een vergadering

vol bloemen en liefde.

Ps: Cupido zal ook van de partij zijn.

ZONDAG 20 FEBRUARI  (9u30 - 12u00)

Vandaag vindt onze grote opruimactie plaats. We gaan de wijk rond de scouts volledig

ontdoen van al het afval. Een lekker muziekje en veel plezier zullen zeker niet ontbreken.

Werkhandschoenen kunnen handig zijn.

ZONDAG 27 FEBRUARI (9u30 – 17u00)

Trek jullie beste paar wandelschoenen maar aan. Vandaag gaan we op patrouille

tocht. Neem allemaal een lunchpakket, voldoende drinken en een fluohesje mee!

Laat ons zien wat voor goede scouten jullie echt zijn. (wandelsokken in plaats van

scoutssokken mogen vandaag)

SLOTWOORD

Dit waren de eerste vergaderingen van 2022. Wij kijken alvast uit naar de volgende.

Groetjes,

Jullie teergeliefde leiding ♥

Meeuw, Zeehond, Spreeuw, Fret, Jutho


