
Zondag 26/09 – Wie is het?-vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Rarara wie is jullie nieuwe leiding… We hebben vorige week al kort
kennis kunnen maken, maar vandaag gaan we elkaar echt leren
kennen! Wij kijken er al naar uit!!

Zondag 3/10 – Werelddierendag-vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
WOEF! MIAUW!
Morgen is het werelddierendag! Hopelijk zijn jullie even grote dierenliefhebbers als wij! We
gaan vandaag onze huisdieren eens lekker in de watten leggen! Tot dan!

Zondag 10/10 – Rama is jarig-vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
JOEPIEEE!! Rama is morgen jarig! Omdat we deze dag niet zomaar voorbij kunnen laten
gaan, gaan we vandaag al een feestje bouwen! Trek je beste feest outfit aan en dan maken
we er een dag van om nooit meer te vergeten!

Vrijdag 15/10 - Zondag 17/10 – Musicalweekend
Warm je stem al maar op en haal je beste
dansmoves alvast naar boven want we gaan veel
zingen en dansen dit weekend! We zijn benieuwd
wat voor podiumbeesten er in jullie verscholen
zitten. Tot dan!

Meer info volgt nog via mail.

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!


