Boemerangske
KSA Sint-Jacob
Oudenaarde

Beste ouders, leden en sympathisanten

COVID-19 aka CORONA
Ik zit hier thuis, in mijn kot, te schrijven aan deze boemerang. Hopelijk zitten jullie ook veilig
in jullie kot om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Corona overheerst dezer
dagen het nieuws en bepaalt voor een groot deel ons leven. Maar we mogen niet opgeven,
we houden ons sterk en proberen het virus zo min mogelijk te verspreiden.
De Vlaamse Regering heeft de maatregelen omtrent het coronavirus op 18 maart 2020
verscherpt. Voor de jeugdbewegingen betekent dit dat alle activiteiten geannuleerd moeten
worden tot en met 19 april 2020. Dat wil zeggen dat er geen enkele activiteit zal doorgaan tot
en met 19 april. Dat geldt ook voor de fanfare-repetities. Voorlopig gaan de rest van de
activiteiten wel nog door. Mocht dit veranderen laten we jullie dit tijdig weten!
Om de verveling een beetje tegen te gaan, heeft de leiding in deze speciale Corona-editie
enkele toffe opdrachten en spelletjes gestoken, zodat iedereen in deze tijden toch nog een
beetje KSA’er kan blijven en zich toch nog kan amuseren. Hopelijk blijven jullie niet te veel
binnen achter jullie schermpjes, maar komen jullie toch nog eens buiten om de frisse lucht op
te snuiven.
Als jullie de online eer van KSA Sint-Jacob Oudenaarde willen verdedigen, kunnen jullie ook
altijd in deze online groep terecht: https://www.facebook.com/groups/2693825807396758
Hieronder nog enkele tips om jullie te beschermen tegen virussen.
En dan dit nog, we doen opnieuw mee met de actie van Soubry om gratis pasta te winnen
voor op kamp. Sparen jullie mee? Het is de bedoeling om zoveel mogelijk barcodes van de
Soubry verpakkingen te sparen. Alvast bedankt voor jullie hulp!

Hou het veilig
stevige KSA-groet

De bondsleiding
Tom en Tuur

WIE DENKT EEN LEUK KIEKJE TE BEZITTEN: 1 ADRES -> tamboer@ksaoudenaarde.be

Ik hoef jullie uiteraard niet meer te vertellen dat ook de repetities worden afgelast. Als alles volgens
planning loopt beginnen we na de paasvakantie opnieuw. Jullie worden sowieso op de hoogte
gebracht. Als er jonkies zijn die hun instrument toevallig mee naar huis hadden en zin hebben om te
oefenen, niet aarzelen! (stuur gerust een mailtje als jullie vragen hebben hoé)
CHALLENGE: duik in jouw archief en stuur mij jouw gekste fanfarefoto door! De winnende foto’s
verschijnen hier dan volgende boemerang.

WIE DENKT EEN LEUK KIEKJE TE BEZITTEN: 1 ADRES -> tamboer@ksaoudenaarde.be

Gegroet beste Tijgers
Ja het zijn heel verwarrende tijden en wij hopen dat jullie en al je naasten in goede
gezondheid verkeren!
Door alle maatregelen die genomen zijn, kunnen wij elkaar jammer genoeg een paar
weken niet zien. Maar dat betekent niet dat het contact weg is! Integendeel!
Daarom speciaal deze boemerang om jullie toch thuis even mee te amuseren.
Hierboven zien jullie een lege tekening van een stoere tijger. Aan jullie dus om hem
zo mooi mogelijk in te kleuren.
En voor degenen die nog een stapje verder willen gaan: vraag aan je mama of papa
om de tekening te verknippen (zie de stippellijntjes), zodat jij hem later terug ineen
kan puzzelen.
Vanaf de wekelijkse activiteiten terug beginnen, kunnen jullie dan die prachtige
kunstwerken meenemen naar het lokaal om ze daar een mooi plaatsje te geven.
Voor de Tijgerkes die net als ons de activiteiten immens missen hebben we ook nog
wat online opdrachtjes op facebook. Indien jullie mee wensen te doen stuur dan
gewoon per mail wie we moeten toevoegen aan onze besloten facebook-groep.
En dan nog als klein extraatje: enkele leuke en interessante weetjes over de tijger:
-

Tijgers hebben niet alleen een gestreepte vacht, maar ook op hun huid kan je
de strepen zien.

-

Hun tong is bedekt met ‘stekels’, zodat ze hun prooi makkelijk kunnen
verslinden.

-

Hun speeksel werkt heel ontsmettend, handig voor als ze verwond geraken.

-

Tijgers worden blind geboren, pas na een week kunnen ze zien.

-

Hun snorharen gebruiken ze het meeste om de weg te vinden.

-

Maar hun nachtzicht is wel 6 keer beter dan dat van de mens!

-

Een tijger die brult kan zijn prooi doen verstijven… COOL!

-

Maar vooral: Hij is de koning van de Jungle!

Stevige KSA-groet en houd jullie goed!
Ilana, Arthur, Marie en Järne

Beste Leeuwkes
Zoals jullie allemaal wel al weten is het coronavirus nu ook bij ons in het land. Hierdoor kunnen we
allemaal niet naar school, geen buitenschoolse activiteiten meer doen.
In deze boemerang vind
je dus geen informatie in verband met de komende activiteiten MAAR er staan wel verschillende
dingen in die je thuis met je broer/zus of zelfs alleen kunt doen! Zo hoef je je niet heel de tijd te
vervelen!

1. Maak een bloemenketting
2. Vraag aan je mama of papa dat ze iets voor je zetten en dat jij geblinddoekt raad wat er voor
je staat.
3. Probeer te fluiten met een grassprietje tussen je handen
4. Maak een mooie natuurfoto
5. Ga op je rug in de tuin liggen en zoek figuren in de wolken
6. Ga eens lekker in het zonnetje zitten en met je ogen toe en geniet van de natuurgeluiden
7. Ga op speurtocht in de tuin naar de verschillende bloemen die jij in je tuin hebt
8. Verstop iets in je tuin en maak dan een schatkaart om het verstopte te vinden. Laat iemand
anders van je gezin de schat zoeken!
9. Maak een leuk huisje voor een diertje in je tuin
10. Spot vogels die je vindt in je tuin
11. Maak je eigen memory met foto’s van je vrienden/ familie en speel het dan met iemand van
je gezin
12. Kweek een plantje in de tuin
13. Zoek 1 insect in je tuin
14. Maak je eigen dansje op je favoriete liedje
15. Ruim je kamer op (je ouders zullen super blij zijn
)
16. Maak een tekening van jezelf
17. Bak iets lekkers samen met je ouders
18. Los een woordzoeker op
19. Kleur een tekening in
20. Laat je mumificeren met toilet papier
Hopelijk heb je hier iets aan om je te amuseren! Als je aan ons wil bewijzen dat je 1 van de
opdrachten gedaan heb kan je altijd een foto naar ons sturen! Dit doe je door je foto door te sturen
naar leeuwkes@ksaoudenaarde.be . Wij kijken er al naar uit om te zien welke opdrachtjes jullie tot
een goed einde gebracht hebben!

Stevige KSA groet
De leeuwkesleiding

Gegroet jongknapen!
Eerst en vooral willen we jullie laten weten dat de lente begonnen is! Dit hebben jullie
waarschijnlijk al gemerkt aan de felle zon en de blauwe hemel. Hét ideale weer om
buiten te spelen, kampen te bouwen én naar de KSA te gaan!
Maar over dat laatste hebben we jammer genoeg minder goed nieuws...
Toen we hoorden dat er een virus, genaamd ‘corona’ rondzwierf in China dachten we dat
dit een ver-van-ons-bed-show was. Maar niets is minder waar. Zoals de media ons
dagelijks vertelt, hebben ook wij te kampen met het corona virus, ook wel Covid-19
genoemd. (Wist je trouwens dat Covid-19 staat voor Corona Virus Disease, de 19 is dan
weer afkomstig van het jaartal waarin het virus uitbrak en dat was vorig jaar al.)
Tot onze grootste spijt is er daarom geen KSA meer. Met de lente aan de deur is dit
treurig nieuws. 🙁
In deze periode is het belangrijk dat jullie zorgdragen voor je familie, je gezin en vooral
voor jezelf! Enkel en alleen op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat we zo snel
mogelijk terug naar de KSA kunnen gaan, dat wil iedereen toch!? #blijfinuwkot
Om jullie toch een beetje naar de KSA te laten gaan, schrijven we deze boemerang vol
leuke spelletjes, opdrachten en raadsels om thuis op te lossen! Op deze manier kunnen
jullie toch stoom aflaten!
Als jullie een opdracht hebben uitgevoerd mag je het bewijs
doorsturen (foto of filmpje) naar jongknapen@ksaoudenaarde.be.

Wij hopen alvast jullie snel terug te zien!

Stevige KSA groet
De voltallige jongknapen leiding

De REUZE KSA BINGO!
Het eerste spel dat jullie thuis kunnen spelen noemt de reuze KSA bingo!
Het is de bedoeling dat jullie deze opdrachten allemaal oplossen en hierdoor een bingo
vormen!
Wanneer je een bingo hebt gevormd mag je uiteraard beloond worden. Je kan kiezen uit een
van de volgende beloningen.
• Je mama/ papa verstopt een paar snoepjes in een kom met bloem. Hiernaast zet je
ook een kom met water. Om de snoepjes te verdienen ga je als volgt te werk. Je dopt
eerst je gezicht in het water, zodat het goed nat is, daarna mag je de snoepjes zoeken.
Let op je mag je handen niet gebruiken, enkel je gezicht!
• Je mag gedurende 1 minuut je mama/ papa kietelen op een plaats waar ze het niet
graag hebben.

Neem een
foto in
perfect
KSA
uniform
Eet een
vieruurtje
zonder
handen

Bouw een
reuze
kamp, dit kan
knikkerbaan,
zowel binnen als wees hierbij
buiten
creatief
Bouw een cool

Stofzuig de
living.

Help je papa
Stoepkrijt
bij het
een bedankingsboodde hond uit
schap voor alle
laten
wassen van
helden in ons land
de auto

Maak een
obstakel
blaas een
Zoek een coole Verwen je
parcours in
verstopplek in mama met een ballon op tot
de tuin
voetmassage
huis
hij klakt
(vuil worden
mag 😉)
Hang zoveel
Stuur een brief naar
doe minstens
jullie
Eet een stukje
mogelijk
15
leiding (3 adressen
fruit in de
kledingstukken
wasknijpers op je
onderaan
voormiddag
aan
gezicht
de boemerang)

PUZZELRONDE
Probeer deze rebussen maar eens op te lossen, veel plezier!

KLEURRONDE
In deze ronde schotelen we jullie enkele tekeningen voor. Deze kan je maken wanneer je wil,
of je kan ze houden voor moest het eens slecht weer zijn en je niet echt buiten kan spelen.
Probeer overal op een subtiele manier iets van de KSA in de tekening te verwerken. Laat
jullie maar gaan!

SJORRONDE
In deze ronde geven we jullie wat theorie over het sjorren, neem gerust twee dikke takken
en een flexibel touw bij de hand en probeer dit met ons mee!
Vooraleer we aan een sjorring kunnen beginnen, moeten we een mastworp leggen. Deze
worp is het belangrijkste van de sjorring, zorg ervoor dat deze stevig zit!

Op deze tekeningen tonen we jullie hoe je een kruissjorring maakt. Deze sjorring gebruiken
we het meest! Vraag gerust aan mama of papa ofdat ze een handje willen helpen.
(op tekening 1 zien jullie onder balk A een mastworp, zorg ervoor dat deze steeds onder je
balk ligt!)

Adressen voor de brieven:
JKN KRO: Bulkendreef 82, 9700 Oudenaarde
JKN Volkegem: Smalle los 45, 9700 Oudenaarde
JKN de Meers: Boembeekstraat 17, 9700 Oudenaarde

Dag schildknapen.
Tijd voor een nieuwe boemerang.
Zoals jullie weten is er geen activiteit tot 19 april door het COVID-19 virus.
En moeten we nu allemaal thuis blijven maar dat wil niet zeggen dat we ons niet
kunnen bezig houden, dus kwamen we met een oplossing speciaal voor jullie.

Het GROTE anti-vervelingsspel
Zoals je hieronder ziet, zijn er verschillende opdrachten die je per dag mag
uitvoeren. Als je de opdracht van de dag hebt uitgevoerd, neem je er een
foto/video van en stuur je die door naar schildknapen@ksaoudenaarde.be, zet er
wel je naam bij. Op het einde van de week tonen we de beste foto’s en filmpjes.

Zo kunnen jullie zich toch al een beetje bezig houden met deze opdrachten.
Degene die de meeste en als beste de opdrachten uitvoert, kan misschien wel
iets winnen.

We maken de winnaar bekend in de volgende boemerang.

Na elke opdracht wel alles mooi opruimen, zo zijn de mama’s en papa’s ook blij!

Nog even een mopje: Een man slentert over het platteland van Amerika. Doodmoe en
drijfnat van de regen ziet hij in de verte een klooster. "Fijn," denkt hij, "ik ga proberen
daar onderdak te krijgen." Na een uurtje komt de man bij het klooster aan. Hij klopt op
de enorme kloosterdeur. Een vriendelijke monnik doet open en na het aanschouwen van
de doordrenkte man, biedt deze hem meteen een slaapplaats aan. De man en de monnik
lopen door een enorme gang met heel veel deuren. Tijdens het passeren van een grote,
eikenhouten deur, zegt de monnik dat de man overal in het klooster naar binnen mag,
behalve die grote eikenhouten deur. Nou je, voelt 'm natuurlijk al. Midden in de nacht
zit die man op z'n kamer, vreselijk nieuwsgierig wat er nou achter die grote,
eikenhouten deur zou kunnen zitten. Dus midden in de nacht sluipt de man door de
gangen van het klooster op zoek naar die grote, eikenhouten deur. Uiteindelijk vindt hij
hem, opent hem en ziet vervolgens een zilveren deur. Hij opent de zilveren deur en ziet
vervolgens een gouden deur. Hij opent de gouden deur en ziet vervolgens een gouden
deur met diamanten. Hij opent de gouden deur met diamanten en ziet vervolgens, in een
pikzwarte ruimte, twee groene ogen!!! Van schrik slaat hij de gouden deur met diamanten
dicht, gaat door de gouden deur, gaat door de zilveren deur, gaat door de grote
eikenhouten deur en rent naar z'n kamer. Eenmaal bijgekomen van de schrik, vraagt de
man zich toch af wat nou die twee groene ogen zouden kunnen zijn. Dus opnieuw opent
hij de grote, eikenhouten deur, opent de zilveren deur, opent de gouden deur en nadat
hij de gouden deur met diamanten heeft geopend, ziet hij weer die twee groene ogen en
tevens hoort hij een angstaanjagend gebrul! Opnieuw slaat hij de gouden deur met
diamanten dicht, gaat door de gouden deur, gaat door de zilveren deur, gaat door de
grote eikenhouten deur en rent naar z'n kamer. Maar ja, wat zouden die groene ogen en
dat gebrul toch zijn? Alle angst overwonnen gaat de man opnieuw naar de grote,
eikenhouten deur, opent de zilveren deur, opent de gouden deur en nadat hij de gouden
deur met diamanten heeft geopend, ziet hij weer die twee groene ogen en hoort een
vreselijk gebrul maar ziet dat dit hoort bij een vreselijk groot eng monster met een
enorme bek vol scherpe tanden, enorme klauwen, rook, vuur en zich met grote snelheid
richting de deur beweegt! Nu echt in paniek rent de man door de gouden deur met
diamanten, door de gouden deur, door de zilveren deur, door de grote eikenhouten deur
maar ook het monster rent achter hem aan door de gouden deur met diamanten, door de
gouden deur, door de zilveren deur, door de grote eikenhouten deur het klooster in! De
man begint te sprinten, het klooster uit, over het platteland, richting de kust. Het
monster in dezelfde draf achter hem aan. De man springt de oceaan in en begint te
zwemmen, het monster rent inmiddels het strand op. De man begint te zwemmen en te
zwemmen, helemaal tot in Oostende. Helemaal uitgeput strompelt de man het strand op
en ziet dat ook het monster, vrolijk, alsof er niets aan de hand is het strand op huppelt,
richting de man en roept........'TIKKIE, JIJ BENT 'M!!!!"

Corona vrije Groetjes,
Lotte, Luna, Tuur en Bruno

Dag Knapen
Ik zit hier vandaag achter mijn computer een boemerang te schrijven
(uiteraard met propere handen) met toch wel een iets of wat raar gevoel.
Deze keer is het geen boemerang met de nodige info om op de volgende
activiteiten aanwezig te zijn, maar eerder om jullie te vermaken. Tijdens de
tijd dat we niet buiten mogen komen betekent het niet dat KSA daarom
volledig stopt. We hebben daarom een boemerang vol met weetjes,
spelletjes, opdrachten, om de tijd voor iedereen thuis een beetje
aangenamer te maken.
Als eerste hebben wij een opdrachtenlijst gemaakt. Al deze opdrachten kunnen jullie in jullie eigen
huis of tuin volbrengen. Als je de opdracht hebt volbracht mag je deze op Instagram zetten en
@Knaapje9700 taggen. Als het niet zou lukken om deze op Instagram te zetten mag je die ook altijd
naar iemand van de leiding doorsturen op whatsapp.
Laat je vooral gaan, want degene die de meeste opdrachten vervuld zal hiervoor beloond worden
op de eerstvolgende activiteit (en het helpt de tijd ook sneller voorbij gaan)

Opdrachten
 Maak een klerenketting doorheen je huis van 10 meter
 Trek je KSA-uniform aan en zing uit je raam je favoriete KSA-lied
 Speel een wedstrijd muurzitten tegen een gezinslid (of tegen elkaar via videochat)
 Hang je witte vlag uit je raam om zo alle hulpverleners, kassamedewerkers, postbodes, …
te bedanken.
 Kook een typisch KSA-gerecht (WAP, verloren-brood, …)
 Verkleed je in iemand van de Knapen en laat de leiding raden wie je bent
 Zing voor je gaat slapen het avondlied (door je raam?)
 Los het kruiswoordraadsel op
 Bottines kuisen
 Sjor/bouw een kamp in je tuin/huis
 Ga helemaal los op volgend lied (https://www.youtube.com/watch?v=l0JGiXACo3Y)
 Eet je 4-uurtje op zonder handen
 Knutsel een KSA-logo met dingen die je in je tuin/huis vindt (wees origineel)

Naast de opdrachten hebben we nog een paar ideetjes verzamelt die voor iedereen een toffe
bezigheid kunnen zijn.
-

-

Monsmaskertjes naaien (in KSA-kleuren?)
https://maakjemondmasker.be/pdf/Mondmasker_patroon_en_handleiding_20200318_v2.pd
f
Online nieuwe korte broeken shoppen
Gezelschapsspelletjes spelen
Luisteren naar het beste lied van dit moment
https://www.youtube.com/watch?v=l0JGiXACo3Y
Videochatten met de Knapen
Embleempjes op je hemd naaien
Maak een puzzel
Geef iedereen die in de krant staat een snor
…

Wij willen jullie toch ook nog eens de algemene richtlijnen en kennis meegeven die al gekend zijn?
Test het hieronder!

Hou onze Instagram @Knaapje9700 in de gaten, er komen misschien nog toffe extra dingen op.
Heb je geen Instagram, geen probleem we zullen via Whatsapp het ook proberen doorsturen.

Hou jullie gezond en BLIJF IN UW KOT!!

Gegroet
BIG

Gegroet Jonghernieuwers
Wie maart zegt, zegt 21 maart. Wie 21 maart zegt, zegt lente. Wie lente zegt, zegt warmte. Wie warmte
zegt, zegt zon. Wie zon zegt, zegt verbranden. Wie verbranden zegt, zegt zonnecrème. Wie
zonnecrème zegt, zegt apotheek. Wie apotheek zegt, zegt dokters. Wie dokters zegt, zegt applaus. Wie
applaus zegt, zegt 20:00. Wie 20:00 zegt, zegt uur. Wie uur zegt, zegt kampuur. Wie kampuur zegt, zegt
kampvuur. Wie kampvuur zegt, zegt KAMP. Maart = tijd voor kamp.
Geniet even mee met volgend knap staaltje speurwerk. Jullie gebruiken nu allemaal ongetwijfeld Skype
om met grootouders te videochatten, vrienden te stalken of zelf school te volgen. Weest op uw hoede
wat je zegt want de Illuminatie luistert mee. Geloof je me niet?
SKYPE. Skype rijmt op ‘snipe’. Laten we het logo van Skype eens ‘snipen’.
De vorm aangeduid met een rode cirkel doet
me denken aan de aarde.
De aarde met een koptelefoon.
De aarde met een koptelefoon achter een
slang.
ALLERT!!!
Snake – Headphones – Earth

SHE rijmt op Illuminatie.
Niet overtuigd? Ik zal nog verder gaan. Met de letters S K Y P E kunnen we het woord Pesky maken.
Zoek gerust mee op: het woord betekent ‘vervelend’ en ‘veroorzaakt
problemen’. The Illuminatie zorgt overal ter wereld voor problemen!
Wanneer je aan het skypen bent gebruik je woorden.
WOORD

WOORDEN

–

De Illuminatiedriehoek heeft drie zijden.
Het woord één heeft drie letters.
Skype is één woord, alsook Illuminatie. Toeval?
Kortom lieve Jonghernieuwers, wees voorzichtig met wat jullie over het kanaal vertellen, ze hebben
het gehoord. (wil natuurlijk niet zeggen dat je je oudjes nu niet meer moet ‘zien’ he
)
Jullie zullen zich ongetwijfeld afvragen: “Wat doet deze boemerang er nu in Gods naam nog toe?”.
AHA! Om jullie te melden dat de komende twee weken, er geen KSA-activiteit zal zijn.
We moeten er om kunnen lachen hé gasten, anders worden we allemaal verzuurd. Jullie horen het ook
allemaal via het nieuws en uiteraard ook van ons als de activiteiten weer van start gaan. Nu is het
belangrijk om ‘In uw kot!’ te blijven. En bekijk het zo, nu kunnen jullie eens tegen de grootouders
zeggen: “Verzorgt u éh!”.

Nu om jullie wat bezig te houden zijn wij aan het denken gegaan. Zoals jullie weten komen er elke dag
supertoffe opdrachten in de groep ‘Online Jeugdbeweging (tegen Coronaverveling)’. Ik heb al willen
zien dat sommigen onder ons daar lid van zijn, nodig zeker de rest uit om lid te worden. Nu, omdat ik
weet dat dit niet volstaat gaan wij jullie ook wat aan het werk zetten. Zie dit als een pauze tussen het
schoolwerk (geen idee of jullie werk krijgen of niet, ik heb alleszins geen tijd over), of om de verveling
tegen te gaan. De werkjes die mama en papa voorschotelen gaan uiteraard voor!
Jullie hebben hier mogen genieten van een knap staaltje speurwerk waardoor ik heb ontdekt dat Skype
lid is van de Illuminatie. Als eerste uitdaging moeten jullie op een zo zot mogelijke manier proberen
aantonen waarom Tuur en/of Tom ook lid zijn van de Illuminatie. Laat jullie inspireren door uw goede
vriend YouTube, ’t staat er vol van. Maak gerust ook een filmpje, niet zo moeilijk (denk ik).

Tweede uitdaging geblazen! Als jullie naar de Facebookpagina van KSA Brakel surfen vinden jullie
ongetwijfeld het filmpje waar ze de leden uitdagen om een knikkerbaan te maken. Het deed mij een
beetje denken aan onze sjorvergadering, daar zal ik maar niet verder over uitweiden. (weet wel dat
we ’t zeker opnieuw gaan proberen) Nu daar zijn ’t de jonkies die de opdracht hebben vervuld, jullie
zijn Jonghernieuwers. Maak een zo zot, lang, cool, spectaculair… mogelijk filmpje van een knikker die
afdaalt!
Voor de laatste opdracht gaan we de lucht in. Benodigdheden: een
fietspomp, een lege PET-fles en veel creativiteit. Wij dagen jullie uit om een
waterfles raket te maken. De handleiding hierin zitten ging compleet
nutteloos zijn aangezien dat zoiets toch wat tijd vergt. Ikzelf heb veel tips
gehaald van de website Science Project Ideas, doorklikken naar Water Bottle
Rocket. Ook hier staat YouTube vol handleidingen en crazy uitvoeringen.
Overtref ze en zet ze online! Gooi ze achteraf NIET weg want op de eerste
vergadering na deze gekke periode doen we een competitietje! Aan jullie
om Oscar en mij te verslaan…
Wie zijn poging gewaagd heeft en zelf zijn raket zelf niet voorbij zijn ooglijn ziet gaan kan het ook
proberen met een papieren versie… Ook punten te krijgen voor esthetiek!
Alles wat jullie doen filmen/posten jullie in een binnenkort aangemaakte groep voor de JHN’ers. Oscar
en ik houden een puntentelling bij en zullen op het einde van deze Corona-periode Mister en Misses
Corona tot jullie verkondigen. Via die groep zullen nog meer opdrachten volgen. Mogen we jullie er
aan herinneren (sorry!) dat we in quarantaine zitten dus dat jullie dit volledig alleen moeten/mogen
maken. Spreek dus niet af om er nog iets zotter van te maken. (want ik weet dat jullie het zouden doen)
SUCCES!!
Oscar
Job

PS:
heel

wij
ontvangen
graag post

(Varent 10, 9700 Oudenaarde)
(Cederstraat 28, 9000 Gent)

Dag beste Vernieuwers,
Het zijn, op z’n minst gezegd, bijzondere en uiterst bizarre tijden. Iedereen zit opgesloten in z’n
kot en we moeten ons zien bezig te houden. Op dit moment heeft iedereen vermoedelijk wel nog
enkele dingen op de to do-lijst staan, die er al enkele maanden (of in mijn geval, jaren) opstaan,
maar dat lijstje zal geleidelijk aan ook gaan slinken. Dat school of werk tijdelijk opgeschort
worden, tot daar aan toe, maar de KSA?! Da’s toch wel enorm pijnlijk… Dus proberen we hier
iets aan te doen. Op de vorige bladzijden zagen jullie spelletjes, opdrachten, missies, kleurplaten,
oefeningen, knutseltaakjes enzovoort voor alle geledingen. Maar aangezien jullie toch een jaartje
ouder zijn, zien we het een beetje ‘spectaculairder’. We hebben elkaar nu bijna 2 weken niet
meer gezien en stiekem beginnen we jullie toch een beetje te missen. Daarom hadden we het
idee om een soort live-video-opdrachten-spel ineen te boksen.
Om de 3 dagen krijgen jullie van ons een nieuwe opdracht. Dan hebben jullie enkele dagen de tijd
om deze opdracht in te oefenen. De derde dag zien we elkaar allemaal samen op een bepaald
uur dat afgesproken werd in de vorige ‘meeting’. We doen steeds ons best om ‘huiselijk’
materiaal te gebruiken voor de opdrachten. We zullen dan iedere keer een filmpje posten waarin
materiaal, opdracht en tijdslimiet zal worden meegedeeld. Dit zal meestal binnen de minuut
moeten gebeuren. Tijdens onze live-video-call zal iedereen dan moeten bewijzen dat hij/zij dit
kan. Slaag je in de opdracht binnen de tijd? Dan krijg je 1 punt! De persoon met de meeste
punten wint de MINUTE-TO-WIN-IT-VERNIEUWER-CHALLENGE! Capice?!
Onze meetings zullen wij doen via ‘House Party’, een eenvoudig te installeren plugin op Google
Chrome waarbij we met veel volk samen kunnen bellen. Ga met Google Chrome (dus niet Mozilla
Firefox of een andere browser), naar deze link
(https://chrome.google.com/webstore/detail/houseparty/cjkkodhikogdenlfobgbhkggogejidim)
en dan kan je eenvoudig installeren en aanmelden. Mij kan je terugvinden via DeMeyer_S, ik zal
elke keer het gesprek starten! Lukt het niet? Laat mij dan zeker iets weten!
De eerste opdracht is vrij eenvoudig, Spoon Frog!
Via deze link (https://tinyurl.com/uu877by) kan je het filmpje bekijken!
Doe je liever niet mee met het spel? Wil je liever niet deelnemen aan de live-meetings, geen enkel
probleem! Dit is uiteraard compleet vrijblijvend!
Succes!

P.S.: de eerste meeting is woensdagavond om 20 uur!

