
Beste leden   

  

Vandaag staat er een nieuw spel klaar voor jullie. Vandaag en de volgende weken zal de 

opdracht steeds per tak opgegeven worden. Hieronder zien jullie voor deze week het schema.  

Graag zien we jullie foto’s massaal verschijnen in de fb- groep of in whatsapp groep van jullie 

tak. Jullie kunnen het natuurlijk ook altijd naar 1 van jullie leiding sturen!   

  

Veel succes & plezier!  

   

 

Kapoenen  

  
Welpen - 

Kabouters  
  

Jogi - Jove  
  

Givers  

Vandaag is het 

Pasen! Vandaag 

komen de klokken 

en de paashaas 

paaseitjes leggen in 

de tuin, maar de 

paashaas is 

onderweg zijn staart 

verloren! Nu is het 

aan jullie om een 

mooie tekening van 

de paashaas te 

maken, hang deze 

op aan de muur, 

blinddoek jullie zelf 

en probeer de staart 

van de paashaas 

terug te steken! (je 

kan dit doen aan de 

hand van stickers of 

met duimspijkers) 

Vandaag is het 

dominoday! Bouw 

een zo origineel 

mogelijke domino- 

of knikkerbaan (je 

mag zelf kiezen). 

Probeer deze door 

heel het huis te 

laten gaan en hoe 

meer huishoudelijke 

voorwerpen er mee 

in voorkomen hoe 

leuker!  

 

Indien je geen 

domino hebt kan je 

ook altijd een 

parcours bouwen, 

een lepel in de 

mond doen en een 

ei balanceren op de 

lepel. Probeer je 

parcours af te 

leggen zonder het 

ei te laten vallen! 

Vandaag doen we alles 
in thema van Pasen! 
Ooit als eens paasgolf 
gespeeld? Bouw jullie 
eigen golfparcours en 
deze keer spelen we 
niet met een golfbal 
maar met een echt ei! 
Wie wilt kan natuurlijk 
zijn eigen golfeitje 
personaliseren en 
schilderen  Wie 
slaagt er in om zijn 
eitje in zo weinig 
mogelijk slagen en 
zonder het te breken 
in de hole te krijgen? 

  

Wees creatief en 

origineel! 

Wat zijn zo de nieuwe 

hypes waar de jeugd 

zich momenteel mee 

bezig houdt? Vloggen, 

tiktok, fortnite en 

instagram? Probeer dan 

de volgende opdrachten 

te voltooien: 

-Maak een tiktok filmpje 

in thema van Pasen!  

-Maak een vlog met 

als thema Pasen. 

-Maak een mega 

originele paasfoto 

voor jouw instagram! 

-verzin een 

fortnitedansje voor 

Pasen 

 

Voor moest je geen 

van bovenstaande 

apps hebben, kan je 

ook de wikigame 

spelen (zie google 

voor meer informatie). 



 


