Allercoolste Giver’s en ouders
Hieronder kunnen jullie al onze activiteiten terugvinden voor de komende maanden
van het scoutsjaar. Er staat ons nog heel wat leuks te wachten, neem snel een kijkje!

Zaterdag 5/01 Drie koningen

14-17 uur

Drie koningen, drie koningen, geef mij ne nieuwen hoed!
De drie koningen komen vandaag op bezoek bij De
Zonnepinkers!
Zingen en dansen jullie mee voor hen?

Zaterdag 12/01

Cantus

14-17 uur

Wanneer ik het woord “cantus” hoor dan denk ik aan
gezelligheid. MOPJE, dan denk ik aan zingen en
drinken!!
Samen de allerbeste schijven meebrullen en
ondertussen cola drinken. Ik heb er al zin in!

Zaterdag 19/01 Mini-olympics

14-17 uur

Smeer jullie benen maar in en
warm jullie spieren al maar op
want vandaag staat volledig in
het teken van bewegen! Heb jij
het in jou om een olympisch
kampioen te worden? Dat kom
je vandaag allemaal te weten.

Zaterdag 26/01

Verrassing!

Wat er vandaag op de planning staat is een
verrassing! Kom jij mee ontdekken wat er vandaag
allemaal gaat gebeuren?

14-17 uur

Zaterdag 02/02 Zoektocht

14-17 uur

Vandaag zijn jullie allemaal Sherlock Holmes.
We gaan met ons vergrootglas op pad en gaan op
zoektocht.

Zaterdag 09/02

Dropping

14-17 uur

Vandaag staat er een dropping op de planning.
We spreken af aan de kinderboerderij van
Brasschaat en van daaruit moeten jullie zelf op een
bepaald punt geraken. Spannend!!
Adres: Mikhof 25, 2930 Brasschaat

Zaterdag 16/02 1 tegen allen

14-17 uur

Vandaag is het 1 tegen allen-vergadering.
Ben jij in staat om het team te leiden en ervoor te zorgen dat
alle opdrachtjes tot een goed eind gebracht worden?

Zaterdag 23/02

Inclusiedag

Vandaag gaan we samen spelen
met de scouts Mariaburg. Kom jij
meespelen?

14-17 uur

Zaterdag 02/03

Carnaval

14-17 uur

Vandaag is het Carnaval!
Kom jij mee naar de stoet kijken en snoepjes rapen?
Kom zeker in uniform! We lopen mee met de stoet!

Zaterdag 09/03 Sjorvergadering

14-17 uur

Driepikkels, tenten, tafels, stoelen,..
je bedenkt het maar en je kan het sjorren! Kom
samen met de leiding sjorren en laat zien dat je
een echte scout bent.

Vrijdag 15/03-17/03

Groepsweekend

Dit weekend is het groepsweekend!
We gaan met heel de scouts op weekend.
Verdere informatie volgt nog!

Zondag 24/03

Districtsdag

Opgelet! Vandaag is het scouts op zondag! Het is
inclusie – vergadering. Dat wil zeggen dat wij met heel
Akabe De Zonnepinkers een namiddag spelletjes
spelen met een andere scoutsgroep.
Zo leren we ook nieuwe kinderen kennen. Leuk hé?!
We verwachten jullie dan ook allemaal in Hof ter Bist

Zaterdag 30/03

Zwemmen

14-17 uur

Wat breng je zeker mee:
- 5 euro
handdoek
zwemgerief
zwembandjes
We spreken af aan de voorkant van het
zwembad van Brasschaat!
Adres: Elshoutbaan 17, 2930 Brasschaat

Zaterdag 06/04

Leidingssweekend

Vandaag is er geen scouts!
De leiding gaat op weekend om elkaar beter te
leren kennen.

Wat te doen als je niet kan komen?

Als jullie eens een keertje niet kunnen komen is dat helemaal niet erg, maar dan
weten wij dit graag! Je kan dit laten weten op verschillende manieren:
- Via een smsje op onderstaande nummers
- Via een e-mailtje op givers@zonnepinkers.be
- Het mondeling te laten weten na of voor een vergadering
Paul Vanwijnsberghe: 0488/17.83.92
Natasja Mussche: 0498/62.53.50
Bryan Danckaerts: 0478/75.46.34

