Hallo allerliefste Jins en ouders!
Hopelijk hebben jullie goed gefeest, lekker gegeten en hebben jullie veel zin om
het scoutsjaar verder te zetten! De leiding heeft er in elk geval al super veel zin
in
Een aantal belangrijke data dit Pinkertje zijn:
13/03-15/03: Groepsweekend.
24/07-02/08: Kamp

Zaterdag 11/01/2020

3 Koningen

14-17 uur

Vandaag spelen we een groot spel met alle takken samen om 3 koningen te
vieren. Be there or be square

Zaterdag 18/01/2020

Samson en Gert

14-17 uur

Smeer je stem, oefen je beste danspasjes en breng je rode
hemd mee, want vandaag nemen we afscheid van Gertje
in stijl.

Zaterdag 25/01/2020

Pokémon vergadering

Zoals jullie wel weten is jullie leiding grote fan van pokémon.
Vandaag gaan we uitzoeken of bij de Jins ook geweldige
pokémontrainers zijn. Gotta catch them all!!!

14-17 uur

Zaterdag 01/02/2020 all-you-can-eat vergadering

14-17uur

Dat de Jins graag en veel kunnen eten wisten we al langer,
maar wie is de Alberto Vermicelli onder de Jins?

Zaterdag 08/02/2020

Cinema

13-17 uur

Omdat het nog wat koud is buiten, maken we het gezellig in de cinema. We
spreken af aan de trappen van de Metropolis Antwerpen om 13.30u!
Neem een centje mee om iets lekkers te kunnen drinken of snoepen ☺

Zaterdag 15/02/20120

Zomervergadering

14-17 uur

Trek je zwembroek aan, zet je zonnebril op en begin je al maar
in te smeren. De zomer heeft dit jaar besloten om wat vroeger
te komen.

Zaterdag 22/02/2020

badjassen-vergadering

Vandaag houden we onze eerste badfrakkenfuif ooit! Breng je
mooiste badfrak mee en trek je dansbenen aan!

14-17 uur

Zaterdag 29/02/2020 Zwemmen

14-17 uur

Jippie, we gaan zwemmen. We spreken af aan de Sportoase
in Brasschaat. Neem een aanspannende zwembroek mee,
want losse zwemshorts mag je hier niet gebruiken. Vergeet
je goed humeur niet.

Zaterdag 07/03- Zondag 08/03

Districtsweekend

Joepie, we gaan op weekend met de andere scoutsen van district noordenkwijt!
Over dit weekend krijgen jullie later nog meer informatie.

Vrijdag 13/03-15/03

Groepsweekend

We gaan op weekend samen met de andere takken. Meer
info volgt nog, maar hou dit weekend zeker vrij. Plezier
verzekerd!

Zaterdag 21/03/2020

verrassingsvergadering

14—17uur

Rarara wat gaan we vandaag doen? Om dit te weten te komen zal je naar
de vergadering moeten komen.

Zaterdag 28/03

inclusie Vergadering

14-17uur

De Mariaburg komt vandaag met ons een groot spel spelen. Zorg dat jullie er
allemaal bij zijn zodat we kunnen bewijzen dat wij beter zijn dan Scouts
Mariaburg

Zaterdag 04/04/2020

4-april vergadering

14-17uur

Op 1 April hebben jullie al eens kunnen oefenen in het uithalen
van jullie beste pranks. De leiding is nieuwsgierig naar jullie beste
mopjes.

Vrijdag 10/04/2020

Nachtje lokaal

19u

Vrijdag om 19u zijn jullie welkom om samen in het
lokaal te blijven slapen. Zaterdag om 11u mogen jullie
opgehaald
worden
door
de
ouders.
Wat breng je zeker mee:
- Pyjama, bedje of matras en slaapzak, medicatie
(indien nodig) , toiletzak, propere kleren en een goed
humeur!

Zaterdag 18/04/2020

escape-room

14-17 uur

Oh nee! De Jins worden vandaag opgesloten in het
lokaal en moeten allemaal goed samenwerken om te
kunnen ontsnappen! Breng je hersenen mee, je zal ze
kunnen gebruiken.

Zaterdag 25/04/2020

familiezaterdag

De leiding is op weekend. Jullie hebben dus tijd om nog eens langs te gaan bij de
bomma, bompa, tante, nonkel,… Of een dagje lekker lui in de zetel te hangen.
Tot volgende week.

Zondag 01/05/2020

Ekeren Sport

Er is in het park een sportevenement waarop de Jins en Givers, samen met de
leiding, mogen helpen achter de bar. Be there!

Zaterdag 09/05

Pretpark

Ook dit jaar gaan we naar een pretpark. We
verklappen nog niet welk, maar het wordt weer heel
plezant! Kom zeker op tijd naar de scouts, en neem
ook een rugzakje mee met boterhammen en
drinken, een regenjas en doe goede schoenen aan!

Zaterdag 16/05/2017

Dorpsspel

14-17uur

De Jins maken vandaag Ekeren onveilig. Als je wil weten hoe we dit gaan doen
zal je er moeten zijn. Komen is de boodschap!

Zaterdag 23/05/2020
/2017

Zee

Nachtje lokaal

Het is mooi weer en we gaan naar de zee!
Wat neem je mee: Treinpas en eventueel
begeleiderskaart, rugzakje met boterhammen en
drinken, een regenjas en goede stapschoenen.
We spreken af aan het station in Berchem. Een
concreet tijdstip wordt nog doorgegeven.

Zaterdag 30/05/2020

Slotvergadering

14-17uur

4u-18u
/2017
Vandaag gaanNachtje
we 3 uurlokaal
wenen, omdat het onze laatste vergadering van dit
scoutsjaar is. Breng allemaal een doos zakdoeken mee.

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 e-mailtje op jins@zonnepinkers.be
- Vertel het aan de leiding voor of na een vergadering

