Dag allercoolste, liefste, graafste, litste, knapste, sexyste jins,
Het is eindelijk weer tijd voor een nieuwe maandbrief! Ook in februari en maart gaan we natuurlijk
niet stilzitten en staan er weer bangelijke activiteiten voor jullie op het programma.

3 feb: Dobbelspel
Vandaag laten we het lot onze dag bepalen. Het gooien met dobbelstenen geeft een geweldig
gevoel, je hebt de dobbelstenen in je hand maar weet niet wat eruit zal komen. We gaan knotsgekke
momenten tegemoet. Hou je klaar voor een dicegame van 2 tot 5 op den duiker.

10 feb: The Jin Games I
Vandaag is de dag dat de Jins zich zullen mogen bewijzen. Er gaan twee jin games komen, twee
vergaderingen die jullie mogen organiseren. Deze week mag de helft va jullie al beginnen. Bedenk
een crazy concept met een crazy spel voor de overige jins en leiding. Laat op tijd weten waar en
wanneer wij verwacht worden.

17 feb: Ontsnappingsweekend
Na al dat harde leiding-werk is jullie leiding toe aan een ontspanningsweekend. Dit betekent dat er
niemand van de leiding aanwezig zal zijn op den duiker. Natuurlijk houdt niets jullie tegen om zelf
samen te komen.

24 feb: The Fatou Games
Jullie weten allemaal dat Fatou binnenkort voor enkele maanden naar Malta vertrekt. Omdat deze
datum steeds dichter komt, willen we nog een laatste keer met ons drietjes een super graaf spel voor
jullie in elkaar steken! Jullie zijn allemaal welkom van 2 tot 5 op de oude vertrouwde duiker!

3 mrt: Spaghetti
Vandaag is het moment om voor iedereen een lekker spaghettimaaltijd te maken en rond te
brengen. Om dit alles klaar te maken zullen we afspreken om 9u op den duiker.

10 mrt: Afscheidsfeestje Fatou
Fatou vertrekt naar Malta, maar we kunnen ze niet zomaar laten vertrekken. Daarom houden we een
bescheiden afscheidsdrink op den duiker vanaf 19 uur tot … . Neem allemaal een leuk (zelfgemaakt)
afscheidscadeautje mee voor Fatou.

17 mrt: The Jin Games II
Het is weer tijd voor jullie zelfgemaakt spelletje. Maak er iets memorabel van! Laat weer op tijd
weten waar en wanneer we verwacht worden voor dit mega awesome spel.
Zo, dat was het weer voor deze maandbrief. Als je met vragen zit, weet je ons wel te vinden! Ook als
je niet kan komen naar de vergadering, zouden we dit graag op tijd van jullie horen.
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