
Jin
Kalender

ZA 7 JAN VR 13 JAN ZA 21 JAN ZA 28 JAN

ZON 5 FEB -
ZON 12 FEB 

VR 17 & ZA 18 FEB ZA 25 FEB

Meubelvergadering
Wat is jouw favoriete meubelstuk? 

Van mij een stoel.

Leiding moet 
de-stressen vergadering

De leiding zwoegt zich nog door de 
examens, maar een goed oud potje 
weerwolven en black stories zijn de 

ideale blokpauze toch?

20u - 22u 

Geen vergadering
De leiding zit middenin de examens

:(

Scheef schaatsen
is ook schaatsen

Uiteraard gaan we dit jaar opnieuw 
schaatsen, meer info volgt

Ow yeah jinleefweek
Het leukste moment van het jinjaar! 

Een hele week leef jij gewoon verder, 
maar dan in het scoutslokaal. Kato en 
Riet zullen even veranderen in mama1

en mama2 terwijl jullie naar school 
gaan, hobby's beoefenen, huiswerk 

maken… Daarnaast organiseren we ook 
Beers & Burgers op 11 februari als 
financiële actie, dus die kunnen we 

dan ook direct voorbereiden ;) 

Intrimvergadering
Leiding geven is een kunst, 

en die kunst moet je oefenen.
 Vandaag mag je een takraad meezitten 

en een activiteit voorbereiden en 
uitwerken met een andere tak, 

zodat je al even van het leidinggeven 
kan proeven.

Riet is niet jarig
vergadering

Vandaag is Riet niet jarig, dus we zullen 
haar eens goed niet in de watten leggen.

 Neem alvast geen cadeautje mee en 
verwacht ook geen taart, tot dan! 

Kato & Riet

14u - 16u

14u - 16u

14u - 16u



Jin
Kalender

ZA 4 MA ZA 11 MA ZA 18 MA ZA 25 MA

VR 14 AP
ZO 16 AP

Geen vergadering
Onze leiding doet vandaag aan 

een beetje teambuilding met een 
leidingsactiviteit. Niet getreurd, 

want volgend jaar mogen jullie ook mee ;)

Districtactiviteit
Vandaag spelen we een spelletje 

(of twee) met ons hele district! Be there 
or be vierkant. Trouwens, als je nog een 

hongertje zou hebben, onze Akabe 
organiseert vanavond een spaghettifestijn! 

Allen daarheen dus. Uren volgen nog!
 

Geen vergadering
Als jullie ons te hard missen, 

mogen jullie altijd een kaartje sturen <3 

Vriendjesdag
Vandaag gaan we een spelletje spelen 
met een heel nieuwe groep vriendjes… 
(die jullie waarschijnlijk wel al kennen ;) )

FUIF = financiële actie
Onze jaarlijkse fuif vindt vandaag plaats 

(en nee het is geen één-aprilgrap), 
en we maken hiervan uiteraard gebruik 

om de hongerige fuifgangers een snackie 
mee te geven en een centje te verdienen.

Geen vergadering
Een fuif organiseren mag niet 

onderschat worden, dus we rusten 
even een weekje uit.

Gouwweekend
Samen met de givers en de rest van de 

gouw gaan we op weekend! 
Ideaal voor kei veel nieuwe 

vrienden te maken. Meer info volgt.

ZA 1 AP ZA 7 AP

Kato & Riet

14u - 16u



ZA 22 AP ZA 29 AP
Dag aan zee

Niet enkel gaan we met de hele
scoutsgroep een dagje naar zee, 

jullie mogen traditiegewijs als jin ook 
het megacoole spel organiseren! 

Maar wees gerust, 
wij zullen jullie wel een beetje helpen ;)

we ploegen de 
peloeze vergadering
Doe vandaag best kleren aan die 

sporen van gras mogen bevatten…

Kato & Riet

14u - 16u


