
Olympische Jojospelen  

Algemeen  
Jojooooo’s! Het is stil in onze CASA en jullie leiding mist jullie, maar niet getreurd want wij zijn er 
terug met de wekelijkse quarantainespellen! WHIEEEEEEEEEEEE!!!  
 
Het eerste spel is namelijk de ‘Olympische Jojospelen’! Hopelijk zijn jullie in form en doen jullie alle 
opdrachten, want wanneer de ganse groep de kaap van 100 punten bereikt, dan volgt er een toffe 
verrassing op kamp!  
Jullie kunnen de opdrachtjes met de bijhorende punten hieronder vinden. Het is de bedoeling dat 
iedereen zoveel mogelijk opdrachten doet tegen vrijdagavond 13/11! Iedereen mag zoveel mogelijk 
opdrachten doen, maar je mag niet 2x dezelfde opdracht doen.  
Kies de opdracht en voer hem uit, neem er een foto van of film het en stuur het door naar jullie 
leiding (Whatsappgroep).  
 
Probeer dus zoveel mogelijk opdrachtjes uit te werken en punten te sprokkelen en zorg ervoor dat 
jullie medejojo’s er ook zoveel mogelijk doen, want enkel als iedereen de opdrachtjes doet kunnen 
jullie aan 100 punten geraken en volgt er een beloning op kamp!  
 
Al de foto’s en filmpjes blijven binnen de groep!   
 
Veel succes, en hopelijk halen jullie de kaap van 100 punten! Groetjes van jullie leiding <3  

Opdrachtjes  
1 PUNT 

 Maak iets origineel om later op te hangen of uit te zetten in het lokaal 

 Knuffel een boom  

 Trek je gekste bek  

 Maak buiten een grote tekening met stoepkrijt  

 Neem een selfie met een dier  

2 PUNTEN  

 Haal je beste karaokemoves en zangstem maar naar boven! Zing een liedje en doe er een 

dansje bij!  

 Kun jij een muziekinstrument bespelen? Haal hem dan even boven en speel een liedje!  

 Bouw een kaarthuis van minstens vier verdiepen 

 Verkleed je in het andere geslacht 

 Neem een selfie met Marc Van Ranst 

3 PUNTEN 

 Probeer een nieuw kapsel uit (Foto voor en foto na!)  

 Maak een meme met een foto van een andere jojo 

 Doe een picknick in je tuin 

4 PUNTEN 

 Hou een fuif in je kamer  



 Doe een reclamespotje na  

5 PUNTEN 

 Doe een scene van FC De Kampioenen na 


