
Zondag 26/09 – kennismakingsvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Eindelijk! Het nieuwe scoutsjaar start vandaag. Ben je ook zo benieuwd met wie je in de
tak zit en vooral of je de nieuwe leiding leuk vind? Kom dan zeker vandaag naar de scouts
en zetten we het scoutsjaar super goed in!

Zondag 3/10 – Pyjama vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Goeiemorgen! Vandaag moet je geen uniform aantrekken en mag je gewoon met je
pyjama naar de scouts komen. We spelen rustige spelletjes om lekker wakker te
worden!

Zondag 10/10 –leger  vergadering – 10u15-12u45 – uitlegger
Pief poef paf!! Vandaag halen we onze innerlijke soldaten naar boven met een aantal
spannende spelletjes! Als echte soldaatjes trekken we vandaag naar de uitlegger. Vergeet
je zeker niet te camoufleren!

Zaterdag 15/10-Zondag 17/10 – kawellenweekend – 10u00-12u30 – Lokaal
Dit weekend mag je al je andere plannen aan de kant schuiven want het is ons allereerste
fantastische kawellenweekend!! Tijd om elkaar wat beter te leren kennen en leuke spelletjes te
spelen. Pak alvast je zak maar in want dit weekend wil je zeker niet missen!
mail met verdere info over het weekend volgt nog.

P.S. Vergeet komende vrijdag zeker niet jullie uniform aan te doen want het is dag van de
jeugdbeweging!

Zondag 24/10 – Leidingsweekend – Geen vergadering
De leiding is er dit weekend even tussenuit om het komende scoutsjaar te plannen! Het belooft
weer een topjaar te worden en vanaf volgende week zijn we er weer met boordevol
enthousiasme!



Vrijdag 30/10 – Halloweentocht – ??? – Start aan lokaal
Halloween is mijn favoriete feest, dan ben ik verkleed in een griezelbeest ! Op de
scouts vieren we dit uiteraard ook ! Kom verkleed in je griezeligste kostuum en
laten we samen griezelen op de scouts in het Wolvenbos ! De leiding is er alvast
klaar voor, nu jullie nog!! Meer info volgt nog.

Een stevig linker van jullie leiding!


