PINKERTJE De Babelutten (Givers & Jins)
januari - mei 2022
Dit jaar pakken wij ons raket, laten we corona achter ons en maken wij jullie dromen waar.
We nemen jullie mee naar ons cool en dromerig scoutsjaar.

Belangrijke data:
-

11/03 - 13/03 Groepsweekend
19/03 Spaghetti-avond
30/04 Pretpark
07/05 Spring In’t Park
21/05 Naar Zee
28/05 Slotvergadering
23/07- 30/07 Kamp

Zaterdag 1 Januari

14u-17u

Familievergadering

GELUKKIG NIEUWJAAR!!!!!!
De leiding kan nog niet naar de scouts komen voor een epische vergadering, want wij liggen
allemaal nog in ons bed. We zien jullie volgende week heel graag terug.

Zaterdag 8 Januari

14u-17u

3 koningen vergadering

Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed. M'n oude is versleten,
m'n moeder mag 't niet weten, m'n vader heeft het geld op de rooster geteld.

Zaterdag 15 Januari

14u-17u

Olympische vergadering

Smeer je beentjes maar in, trek je mooiste sportpakje aan. Klaar? Start!

Zaterdag 22 Januari

14u-17u

Stadsspel

Antwerpen is 't stad en de rest is parking! Vandaag gaan we samen naar Antwerpen, daar
zullen we alle pareltjes zien die we hebben in 't stad door een mega geweldig stadsspel!

Verdere info volgt via mail.

Zaterdag 29 Januari

14u-17u

Inclusie vergadering

Vandaag zijn we niet alleen. De scouts van Erracht komt spelletjes met ons spelen! Wie weet
leren zij ons een heleboel nieuwe dingen.

Zaterdag 5 Februari

14u-17u

Vliegen is voor vogels

´
Straks zien wij elkaar. Want wij gaan vliegen, vliegen, vliegen. Heel hoog in de lucht
En ik vlieg vlieg vlieg als een vlieger!
Dit zijn al enkele liedjes over vliegen. Trek je mooiste vleugels aan, warm je snavel op en maak je
klaar voor de opstijging

Zaterdag 12 Februari

14u-17u

Alles kapot vergadering

BOEM KLETS KNAL! Dit zijn geluiden dat we vandaag erg veel gaan horen. Vandaag mag
A-L-L-E-S kapot. Zijn jullie klaar om je eens goed uit te leven?

Zaterdag 19 Februari

14u-17u

Inclusie vergadering

Vandaag komen onze vriendjes van scouts Mariaburg met ons meespelen! Maak je klaar
voor een vergadering vol met knotsgekke spelletjes.

Zaterdag 26 Februari

14u-17u

Carnaval vergadering

Zet je masker op ja verkleed je maar.
Zet een pruik op je kop met feeën haar.
Doe maar gek doe maar mal dit is een gemaskerd bal.
T'is carnaval!

Zaterdag 5 Maart

14u-17u

Trampoline vergadering

Vandaag springen we hoger dan de eiffeltoren, maken we saltos als de beste en ploffen we
neer in duizend kussens.

Verdere info volgt via mail.

Zaterdag 11-13 Maart

14u-17u

Groepsweekend

Jippie! Een heel weekend lang bij je favoriete leiding zijn! WE GAAN OP
GROEPSWEEKEND!

Verdere info volgt via mail

Zaterdag 19 Maart

14u-17u

Spaghetti vergadering

Voor kamp hebben we uiteraard centjes nodig. Daarom organiseren wij ook dit jaar weer
onze knotsgekke spaghetti vergadering! Zet je koksmuts op en bereid je voor op de lekkerste
spaghetti van de wereld!

Zondag 27 Maart

14u-17u

Districtsdag

Vandaag is er DE kans om nieuwe vriendjes te maken, want we spelen spelletjes met
leeftijdsgenoten van alle scoutsen van ons district! Dubbel zoveel plezier.

Zaterdag 2 April

14u-17u

Familievergadering

Boehoe :( ! Deze week moeten jullie jullie leiding weer missen. Wij gaan op teambuilding.
Tot volgende week!

Zaterdag 9 April

14u-17u

Hoogteparcour

Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee dat is het niet! Het zijn wij tussen de bomen.

Verdere info volgt nog via mail.

Vrijdag 15-16 April

20u-12u

Nachtje lokaal + Paas vergadering

Gezellig onder een dekentje dicht bij elkaar? Dat kan op ons nachtje lokaal. Neem zeker je
goed humeur mee, dan zal de paashaas misschien wel iets in petto hebben!
Verdere info volgt via mail.

Zaterdag 23 April

hele dag

Akabedag

Akabe durfde da? Vandaag is het heel erg veel akabe. ALLE akabe scoutsen komen
vandaag samen om er een gigantisch leuke dag van te maken.
Verdere info volgt via mail.

Zaterdag 30 April

hele dag

Pretpark vergadering

AAAAAAAHHHHH! Durf jij mee in de grote achtbaan? Of ga je liever rustig op de bootjes?
Vandaag kan het allemaal want we gaan naar een pretpark!

Verdere info volgt via mail

Zaterdag 7 Mei

13u-20u

Spring in’t park

Vandaag is het weer tijd voor onze Spring in’t park. Verzamel je ouders, opa’s, oma’s,
nonkels, tantes, wie dan ook en kom genieten van al wat wij in petto hebben!

Zaterdag 14 Mei

14u-17u

Kampvergadering

Het is bijna zover. Nog maar 2 maandjes en we gaan alweer op kamp. Dit jaar gaan we zelfs
naar Frankrijk! Maar wat willen jullie nu doen op kamp? Geef jullie beste ideetjes en wie weet
zetten wij dit wel in onze super toffe kampplanning.

Zaterdag 21 Mei

hele dag

De Zee

Met de trein naar (zee) tsjoeke tsjoeke tuut tuut!

Verdere info volgt via mail

Zaterdag 28 Mei

14u-17u

Slotvergadering

De allerlaatste vergadering van dit scoutsjaar! We maken er vast en zeker iets spetterend
van!
Tot op kamp ;)

Afsluiting
Het kan al eens gebeuren dat je niet kan komen, dit is zeker niet erg! Laat dit dan wel weten,
zodat we niet op jou blijven wachten!
jins@zonnepinkers.be
givers@zonnepinkers.be
OF
Aline: 0471 23 70 04
Babs :0472 05 05 39
Bette: 0484 82 65 02
Bryan: 0478 75 46 34
Lise: 0498 60 88 61
Uche: 0468 29 88 87
OF
Stuur een berichtje in onze Whatsapp-groep!
Hier nog niet in toegevoegd? Stuur een berichtje naar één van bovenstaande nummers of
mail ons!

