Zondag 03/11 – Hunger games vergadering – 10u15-12u45 – Uitlegger
Vandaag spelen we het spel op leven of
dood. De arena is vandaag jullie thuis en
het enige wat je hebt als wapen is een
klakkebuis. Gelukkig zijn er sponsors die
jullie kansen tot overleven wat kunnen
vergroten. Maar de grote vraag van
vandaag, wie haalt het en wie niet?

Zondag 11/11 – Kookvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Vorige week hebben we jullie leren sjorren. Met deze simpele knoop kunnen jullie de meest
fascinerende constructies bouwen. Maar zo overleven jullie nog geen scoutskamp op een
koeienveld. Next step: koken! Jullie bouwen zelf een vuur en gaan aan de slag als echte
masterkoks.

Vrijdag 16/11 tot zondag 18/11 – Jojoweekend – (zie brief) – Lokaal
Woopwoop!! Het leukste weekend van het jaar staat voor jullie klaar. Pak jullie zak, trek je
uniform aan en spring op je fiets want de leiding is klaar om jullie omver te blazen. Nog een
kleine tip, lees de brief goed door zodat je zeker niets vergeet.

Zondag 25/11 – McDonalds vs Quick vergadering – 10u-12u30 – Lokaal
De eeuwenlange strijd wordt vandaag voor eens en altijd ten
einde gebracht. Is de Giant of de Big Mac het beste. Gaan we
voor een Happy Meal of een Magic Box? Wie zal het zeggen?
De beste fastfoodketen wordt vandaag gekozen en er is
geen weg terug!

Zondag 02/12 – Sintvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt
daar zachtjes tegen het raam? Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer
aan, hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie Hem al staan. Sinterklaas kapoentje,
gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Danku Sinterklaasje! Ken jij
al deze liedjes over die goede oude man? Leer ze allemaal uit het hoofd zodat
we vandaag uit volle borst kunnen zingen voor de enige echte Sinterklaas.

Zondag 09/12 – Back to basic vergadering – 10u-12u30 – Lokaal
We halen vandaag de Golden Oldies boven. Een vergadering zoals ze het vroeger ook deden. Alle
spelen zullen jullie wel kennen, of toch niet? Kom vandaag zeker en laat zien dat je een echte
scout bent!!

Zondag 16/12 – Steunkaartenverkoop – 10u-12u30 – Lokaal
Deze vergadering is zoals elk jaar een top momentje ! We gaan lekker allemaal samen
steunkaarten voor retrobal verkopen. Haal jullie beste verkoopskills boven en dan maken we er
weer een toppertje van formaat van ! Zo kunnen we deze editie van Retrobal weer bangelijk
maken!

Zondag 23/12 – Geen vergadering – Thuis
Ooooooh, het is vandaag jammer genoeg geen vergadering… Maar treur niet, Kerstmis komt
eraan én het is vakantie! Geniet van jullie zalige vakantie en tot snel!

Ne stevige linker,
De jojoleiding.

Mystery weekend
Lieve jojo’s
Woohoow, het eerste weekend komt eraan!! En geloof ons, het wordt een
knaller van formaat. Jullie leiding heeft de meest onvoorstelbare activiteiten
gepland en zal er een weekend van maken om nooit meer te vergeten. Lees
de brief zeker goed door zodat jullie helemaal voorbereid kunnen vertrekken
op het weekend.
Wij kijken er alvast enorm naar uit, jullie ook?
WANNEER?
Het weekend zal plaatsvinden van 16 november 19u00 tot 18 november 12u30. We spreken
af aan ons lokaal in kapellen om samen naar daar te fietsen. Zorg dat jullie fiets in orde is
(licht, banden opgepompt, goede remmen,…) en draag allemaal een fluohesje. Op zondag
fietsen we met z’n allen terug naar ons lokaal in de wolvenbos.
WAAR?
Wij gaan op weekend in de prachtige lokalen van scouts den 44ste. Deze zijn gelegen in de
Acacialaan 16, 2920 Kalmthout.
WAT NEMEN WE MEE?
Uniform (Das!! en hemd)
·
·
Matje
·
Slaapzak
·
Kussen
·
Pyjama
·
Toiletgerief
·
Handdoek
·
Gamel, beker en bestek
·
Kledij (warme kledij en regenkledij)
·
1 Fristi of Chocomelk
·
Een nylonkous
·
Een banaan
WAT NEMEN WE NIET MEE?
·
Scherpe voorwerpen
·
Snoep (tenzij om te delen)
·
Elektronica
INSCHRIJVEN
Inschrijven doen jullie door 25 euro te storten op het rekeningnummer BE53 3630 7768
8653, ten laatste op 02/11/18, met de vermelding NAAM JOJO- inschrijving weekend.
Hopelijk zijn jullie er allemaal bij!
Ne stevige linker,
De jojoleiding x

