JORO DEINZE
Jos de Vos jaagt op een klus!
Hey JORO'S!!! Na al die toffe spelnamiddagen is jullie leiding jullie
nog altijd niet beu! We hebben nog veel toffe dingen voor de boeg.
Zo vertrekken we op weekend! Nog niet ingeschreven? Haast je dan
want er staan heel veel leuke dingen op de planning!

Zaterdag 23 maart - GEEN RONDE
Zondag 24 maart - SPEELPARK
Oh nee weer geen ronde…
Wees niet getreurd lieve joro’s want Jos de vos
heeft een oplossing! Het is misschien geen ronde,
maar het is wel speelpark!!! Dit houdt dus in dat er
verschillende leuke activiteiten (parcour,
springkasteel,...) te doen zijn en we spelen samen
met alle jeugdbewegingen van Deinze zoals de
scouts, jnm, KSA van Petegem,...
Dit gaat door in het Kaandelpark achter de Brieljant
(Mouterijdreef, 9800 Deinze) van 13u30 tot 17u.
Jullie ouders kunnen terecht op het terras van
jeugdhuis Brieljant voor een fris drankje of een kop
koffie. Dus komt zeker af!!!

Vrijdag 29 tot zondag 31 maart- WEEKEND
!!!!Joepie!!!!
Ons langverwachte weekend staat al op ons
te wachten!
Praktische informatie zoals wat je mee moet
nemen, de uren, het adres,... zijn te vinden in
de mail die leidster Margaux naar jullie heeft
verstuurd.

Even kort samen gevat:
-

29 maart om 19u worden jullie verwacht
in De Pannenhoeve - ’t Vorgas: Groenestraat 76, 8691 Leisele (Alveringem)
31 maart om 13u worden jullie terug opgehaald
het weekend kost 35 euro
inschrijving gebeurt door een mail naar margauxvaneecke@gmail.com te
sturen
Hopelijk zien we jullie daar talrijk aanwezig want het wordt een weekend om nooit te
vergeten!!!

Zaterdag 6 april - 14:00u tot 17:00u - ‘t Brielhof
Vandaag kruipen we in de huid van Dokter Bibber!
Jos de Vos wil deze week de uitdaging aangaan om een dokter te
worden in 1 dag, vrij onmogelijk zou je zo denken MAAR als Jos
een doel heeft, doet hij er alles voor om het te bereiken. Dus trek
jullie doktersjassen aan en haal jullie stethoscoop (*) om dit
samen met hem uit te pluizen.
(*) dit is een geleerd woord voor een soort koptelefoon waarmee
de dokter naar de longen of het hart van de patiënt luistert!
Je leert toch wel wat bij door de KSA hé :D en je zal nog zoveel
meer leren in jouw komende KSA jaren!

Zaterdag 13 april - 14:00u tot 17:00u - ‘t Brielhof
Ahoy!!!
Deze ronde bevinden we ons niet op het land, maar op
het water…. Vandaag zijn we matrozen!! Het leven op
zee kan zeer zwaar en uitputtend zijn, dus zorg dat je
goed uitgeslapen bent om jullie uiterste best te doen om
de kapitein tevreden te stellen.
Dus kom allemaal meehelpen om de zeemonsters te
overmeesteren!
Tot dan!!

Zaterdag 20 april - 14:00u tot 17:00u - ‘t Brielhof
!!!OPGELET!!!!
Jullie moeten zo sluw en stil mogelijk zijn om deze ronde te
kunnen overleven…
Jos de Vos gaat vandaag door het leven als Rolf de Wolf want
hij is een spion die niet ontmaskerd mag worden! Bij dit geheime
agentschap worden niet veel mensen toegelaten, dus jullie
zullen de tests moeten doorstaan om te slagen en de mysteries
te ontrafelen!
Om jezelf als een te testen kan je de volgende sudoku en
doolhof oplossen, succes ermee!!
Tot dan sloebers :)

