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December 2016 

Welkom! 

We gooiden inmiddels meerdere malen met de dobbelsteen en zijn bijna aan de 4e 

activiteit van dit schooljaar aanbeland. Zo gek dat de tijd zo snel gaat. Alhoewel… 

we maken veel plezier, dansen er op los en leerden een hele hoop dingen bij! Zo 

verwonderlijk is het dus eigenlijk niet. 

Kijk gerust even mee wat wij al gedaan hebben en wat er nog op het spelbord ligt. 

Veel leesplezier! 
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Op 24 september zijn we gestart met IAZA. IAwatte??? IAZA!  

Iedereen Aan Zet Award!  
Dit jaar willen we met dit jaarthema ons open karakter van JRK nog meer in de 

verf zetten en werken we vaak rond het thema diversiteit. Bij ons maakt het niet 

uit waar je vandaan komt, welke lasten je dagelijks meedraagt of welke   

beperkingen je mogelijks hebt. Samen maken we plezier en leren we van elkaar. 

START 

24 sept 

22 okt 
Een maandje later trokken we naar de binnenstad. Een groot raadsel moest op-

gelost worden dus trokken onze JRK-speurneuzen op tocht... 
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19 nov 

Na nog een worp, zetten we 4 stappen en lande we op vakje november! 

Deze keer kwam Heer BlauwOog om hulp vragen. Op zijn Eiland was er 

geen enkele soldaat meer! Wie kon hem nu beschermen of sterker nog…  

wie zou hem verzorgen als hij een pijntje had? Onze JRKers deden hard 

hun best om echte soldaten te worden van het Eiland van Heer BlauwOog. 

Doe het rustig en kalmpjes aan  

Trek daarna die handschoen aan 

Eerste hulp dat is ons vak  

Zit je slachtoffer op zijn gemak? 

Doe er gerust een praatje mee 

En is het ook erna oké?  

Het volkslied 



 4 

 

10 dec 

We blijven gooien met de dobbelsteen… volgende week trekken we 

onze schaatsen aan en begeven ons op glad ijs! Wie zal er in slagen om 

als enige recht te blijven staan? Kom jij mee glijden? 

Kom stipt tegen 14u naar ons lokaal. Vergeet je handschoenen en €7 niet mee te 

nemen. We rijden samen naar Gullegem en zullen daar 2u naar hartenlust 

schaatsen. Daarna krijgt iedereen een lekker hapje en drankje en keren we samen 

terug naar het lokaal. 

28 jan 

In januari bereiden we een special act voor om die tijdens 

de spaghettiavond in februari te kunnen opvoeren. Wie in 

februari er niet kan bij zijn, hoeft daarom niet te twijfelen 

om toch te komen. We willen het jaar feestelijk met  

IEDEREEN inzetten! 

(We hebben nog voor iedereen een klein cadeautje…) 

Spaghettiavond 

18 feb 
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Voskenstraat 92, 8930 Menen 

JRK Menen 

jeugd@lauwe-menen-rekkem.rodekruis.be 

 

Ik kom zeker! 

Ik stuur snel een 

mail naar  

joyce.vermeulen85@ 

gmail.com 

Ik ga bellen naar 

0495 68 29 62 

Schrijf je mij ook in Bo? 


