Zondag 25/09 – Wie is het vergadering + infomoment voor ouders*– 10u00-12u30 – Lokaal
Ra ra ra wie zijn lievelingskleur is groen? Wie eet er graag spaghetti???? Wie eet er
niet graag spaghetti???? tijdens deze vergadering kom je het AAAAAAALLEMAAL te
weten. Dit is het uitgelezen moment om de leiding en kawellen te leren kennen.
*Na de vergadering houden we een kort infomoment voor de ouders om de
leidingsploeg te leren kennen en de werking nog eens kort toe te lichten!

Zondag 2/10 – Bijna werelddierendag vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal

Het is weer BIJNA zo ver! Werelddierendag! Heb je
al bedacht wat je lievelingsdier is? Heb je al beslist
wat je favoriete dier is of ben je nog altijd aan het twijfelen?
Als dat zo is kan je er zeker van zijn dat we dat deze
vergadering oplossen!
Kom zeker verkleed als je lievelingsdier.

Zondag 9/10 – Adventures vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Bezit jij een goede portie durf? Dat kunnen we vandaag zeker goed gebruiken! We gaan het
avontuur tegemoet en daarvoor hebben we alle kawellen nodig! Je kan alvast oefen op sluipen,
kruipen, klimmen en klauteren want dat zal zeker van pas komen!

Zondag 16/10 – Dieven vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal

Haal jij wel eens graag kattenkwaad uit? Kan jij ongezien kluizen kraken?
Of ben je stiller dan een muis? Of ben jij goed in het ontcijferen van
codes??? Deze vergadering testen we jullie allemaal en zien we wie het in
zich heeft om een super dief te worden!

Zondag 23/10 – 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!

Zaterdag 29/10 – Halloweentocht – 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 stevige linker van jullie leiding!
Mysa, Sona, King Louis, Sambhur, Ko, Chua

