MAART TOT JUNI

HET GEITJE
minder is meer

Dag allerliefste kapoenen en ouders!
Hier is onze laatste GEIT van het jaar, wat vliegt zo’n
scoutsjaar toch voorbij!!!
Bij elke vergadering staat er een foto die al een kleine tip
geeft over wat we juist gaan doen.
Kijk de data’s zeker goed na, over waar en wanneer.
Zondag 3/03 → 10u -12u30
Zondag 10/03 → 10u -12u30
Leidingswissel

Zondag 17/03 → 10u -12u30
Zondag 24/03 → 10u -12u30
Kom verkleed in iets/ iemand dat begint
met een G. (vb: giraf, goochelaar, …)

Zondag 31/03 → GEEN vergadering.
We hopen jullie wel allemaal te zien op
30/03 om een lekker bord spaghetti te eten
tijdens onze jaarlijkse Italiaanse avond.
Familie en vrienden zijn allemaal welkom!!

Zondag 7/04 → 10u -12u30

Zondag 14/04 → 10u -12u30

Zondag 21/04 → GEEN vergadering
Vrolijk Pasen!
Zondag 28/04 → Groepsdag
Info volgt nog.

Zondag 5/05 → 10u -12u30
Verzamelen op de parking van
hockey club Victory. Op het einde
mogen de kapoenen hier terug
worden opgehaald.

Zaterdag 11/05 → 10u-12u30
Op de 27ste scouts: Patronaatstraat 20.
Zondag 19/05 → 10u-12u30

100 jaar 27!

Mama’s en papa’s worden ook op de scouts
verwacht om mee met ons spelletjes te spelen!!

Zondag 26/05 → 10u-12u30
Kom verkleed in een beroep naar keuze
Zondag 2/06 → 10u-12u30

Zondag 09/06 → GEEN vergadering

Zaterdag 15/06 → 18u30-20u30

Zondag 23/06 → 10u-12u30
LAATSTE vergadering!!! Best zwemkledij onder de kleren aandoen
+ kleren die nat mogen worden. Eventueel een handdoek
meenemen MET naam van de kapoen in.

Kamp: 3/06 – 7/06. → info volgt nog
Wij zijn alvast aan het aftellen!!!
Tot snel op de vergadering!

Stevige linker
De kapoenen leiding
Jariboe, Qeerransa, Lori, Kele, Tragopaan, Gnoe, Spreeuw en Rana

Zondag 3 maart

Wetenschap vergadering

Zondag 10 maart

Leidingswissel

Zondag 17 maart

Hollywood vergadering

Zondag 24 maart

Knutsel vergadering voor de Italiaanse avond

Zaterdag 30 maart

Geen vergadering op zondag! Kom allemaal maar lekker smullen op
de Italiaanse avond

Zondag 7 april

Verkoop vergadering

Zaterdag 15april

Desserte vergaderen ( voorzie een dessert voor 4 personen)

Zondag 21 april

Geen vergadering! Geniet nog van het laatste weekend van de
vakantie!

Zondag 28 april

Groepsdag: meer info volgt nog

Zondag 5 mei

Oudervergadering

Zaterdag 11 mei

Vergadering samen met de 27e voor hun 100-jarig bestaan

Zondag 19 mei

1 tegen allen vergadering

Zondag 26 mei

Verkoop vergadering

Zondag 2 juni

Vettige vergadering

Zondag 9 juni

Superhelden vergadering

Zondag 16 juni

Kookvergadering met jury die komt eten

Zondag 23 juni

Waterspelletjes vergadering

JONGGIDSEN
Hey allerliefste jonggidsen hier is jullie leiding met het laatste geitje van het jaar.
Ooohn ☹ We zijn dan ook van plan om het een knaller van een geitje te maken met
geweldige vergaderingen!

ksk

10/03
Vandaag is het leidingswissel.
Jullie gaan vandaag leiding
krijgen van een totaal andere
leidingsploeg. Spannenddd!

Zaterdag 16/03 (19u30-21u30)
Vanavond is het
museumvergadering. Oefen
maar alvast op jullie sluipskills.
Je gaat ze zeker nodig hebben.

24/03
Vandaag gaan we knutselen.
Dus neem je creatiefste ideeën
mee.

30/03
Zaterdag is het Italiaanse avond
waardoor het zondag jammer
genoeg geen vergadering is.
Dus schrijf je zeker in voor het
jaarlijkse spaghettifestijn!

7/04
Vandaag is het levensloop vergadering.

Voor de 3e jaars: Dit weekend is het 3e
jaarsweekend dus houd 6 en 7 april
zeker vrij. Meer informatie hierover
volgt nog via mail.

14/04
Vandaag gaan we de
highlandgames spelen. Dus zet
jullie beste beentje voor.

21/04
Het is Pasen en jullie mogen
allemaal eens uitslapen op een
zondag want vandaag is het geen
vergadering. Geniet maar van alle
lekkere chocolade.

28/04
Vandaag is het groepsdag.
Verdere info hierover volgt
nog via mail.

Zaterdag 4/05
Vanavond is het
kampinfoavond. Kom dus
samen met jullie ouders om
alles te weten te komen over
ons spectaculaire kamp.
De exacte uren worden nog
doorgegeven via mail.

5/05
Vandaag spelen we een dorpspel,
kom dus allemaal zeker meedoen!

Zaterdag 11/05
De 27ste wordt 100 jaar en dat
moet gevierd worden!

19/05
Vandaag spelen we een spel in
de Edegemse bergskes. Kom dus
allemaal met de fiets en neem
een witte t-shirt mee die vuil
mag worden. We spreken af aan
Kattenbroek.

26/05
Jeej vettige vergadering.
Eindelijk nog eens een goed
excuus om lekker vuil te
worden. Doe zeker niet je
beste kleren aan 😉

2/06
Vandaag gaan we nog eens onze
technieken bijschaven en herhalen
zodat we zeker voorbereid zijn op
ons kamp!

9/06
De legendarische ‘alles op wieltjes’vergadering. Neem iets mee op
wieltjes zodat we allemaal de dag
goed kunnen inrollen.

16/06
Ja ja dat zie je goed. Vandaag is
het Harry Potter vergadering.
Ken je de regels van zwerkbal en
weet je hoe je je spreuken moet
gebruiken? Want dit ga je zeker
nodig hebben vandaag!

Zaterdag 22/06 (18u30-21u)
Vandaag is het jammer genoeg onze
allerlaatste vergadering van het jaar.
☹
Maar wees niet getreurd we gaan het
jaar goed afsluiten. Wij zullen op jullie
wachten aan de lokalen voor een
lekkere BBQ! Je hoeft enkel je eigen
vleesje mee te nemen.

Dikke kussen van jullie leiding! Xxx

CHINCHILLA

SUNKA

ANHINGA

STEENBOK

GUANACO

