
Maandprogramma Jim Februari- April 
Zaterdag 6/02: 14-17u: Laddercompetitie  
Na lang afwachten is het eindelijk zover en kunnen we nog eens buiten 
spelen! Zet jullie beste beentje dus maar voor want jullie zullen het 
tegen elkaar moeten opnemen in een super spannende 
laddercompetitie!  
 
 
 
 
 

 
Zaterdag 13/02: 14-17u: Ganzenbord 
Vandaag spelen we een oude klassieker. Zorg er dus zeker voor dat je 
goed uitgeslapen bent zodat je als eerste met je gans de finish kan 
bereiken.  
  
 
 

 
Zaterdag 20/02: GEEN vergadering 
Jullie zullen ons weer even moeten missen want het is krokusvakantie 
dus geen vergadering. Wij ontvangen jullie volgende week graag terug 
met open armen!  
 
 
 

 
Zaterdag 27/02: 14-17u: Casino 
Hoeveel durf jij vandaag in te zetten? Kom het allemaal ontdekken en durf 
te wedden. We spelen namelijk een super cool casino spel!  
 
 
 
 
 

 
Zaterdag 6/03: 14-17u: Magazine spel 
Ben je al op de hoogte van alle nieuwe roddels en mode trends? Dit 
kan vandaag zeker van pas komen in ons magazine spel.  
 
 
 
 
 



 
Zaterdag 13/03: 14-17u: één tegen allen 
Jullie moeten nog eens laten zien dat jullie samen een sterk team 
zijn. Vandaag krijgen jullie hier de kans toe. Wie neemt de creatieve 
opdrachten voor zich en wie de fysieke?? Laat het vandaag maar 
zien. 
 

 
 
 
Zaterdag 20/03: 14-17u: Jenga spel 
Het bekende spel met de blokken die je niet mag laten vallen kennen jullie 
waarschijnlijk wel. Vandaag gaan we het toch iets anders aanpakken. 
Benieuwd hoe we dat gaan doen, dan moet je zeker komen! 
 
 

 
Zaterdag 27/03: 14-17u: Pimp je hemd 
Haal jullie hemden maar boven want we gaan onze hemden pimpen. 
Als je zelf nog leuke stofjes, stiften of andere versieringen hebt mag je 
deze zeker meenemen. Denk maar als een goed na hoe jullie je hemd 
willen pimpen. 
 
 

 
 
Zaterdag 03/04: 12-14u: Paaspicknick  
Het is bijna pasen en dat willen we vieren met een gezellige 
paaspicknick. Let op, de uren voor deze vergadering zijn anders 
dan normaal!!! Neem alvast een dekentje mee en we gaan voor het 
eten nog wel verder afspreken wie wat meeneemt via onze 
whatsapp groep.  


