PINKERTJE JOGI’S
Drie koningen

11 januari (14-17 uur)

Drie koningen drie koningen geef mij een nieuwe hoed… Vandaag
komen er drie koningen op bezoek en misschien kennen die wel een
paar hele leuke spelletjes.

Familiezaterdag

18 januari
Helaas pindakaaaas! Het is deze zaterdag geen scouts! Geniet van
jullie dagje thuis!

Bosspel
In het bos daar staat een huisje keek eens
door het vensterraam! Trek jullie
scoutshemd aan en kleren die vuil mogen
worden! Bereid jullie voor op een stevig
bosspel… tum… tum… tum…

25 januari (14-17 uur)

Snoepzakjesvergadering

1 februari (14-17 uur)
Om onze takkas wat te vergroter te maken, gaan wij deze zaterdag
snoepzakjes klaarmaken. Achteraf kunnen jullie ouders, familie en
vrienden deze kopen.

Vriendjes en vriendinnetjes

8 februari (14-17 uur)

We maken een kringetje van jongens en van meisjes! Jullie mogen
één vriendje of vriendinnetje meenemen. Wij gaan dan samen met
elkaar spelletjes spelen!

Anti-Valentijn

15 februari (14-17 uur)
Ohnee! Cupido is kwijt! Zo kan Valentijn niet doorgaan… Wat gaan we
eraan doen om deze (niet) te redden.

Pyjamavergadering
Slaap kindje slaap… Jullie mogen deze vergadering jullie scoutskledij thuis
laten en in jullie pyjama komen!

22 februari (14-17 uur)

Ontbijtcinema

29 februari (10-13 uur)
Een beetje een andersom dag vandaag, we kijken eens een
film bij het ontbijt! Een pyjama is zeker en vast toegelaten

Carnaval

.

7 maart (14-17 uur)

K… Ka… Kaaaa… Kaboutercarnaval!!! Wij verwachten jullie op
jullie aka-carnaval-best!

Groepsweekend

13-14-15 maart
Film kijken, massaspelen, swingpaleis,… alles wat je in een scoutsjaar
kan doen, vind je in dit weekend!

Jinclusie
Vandaag komen de Jins van een andere scouts eens leiding zijn bij
ons!

21 maart (14-17 uur)

Inclusievergadering

ZONDAG 29 maart (14-17 uur)
Vandaag gaan we naar Hof de Bist! Daar gaan we samen spelen
met scouts Mariaburg!

Komen eten

4 april (14-17 uur)

Voor een sfeer en gezelligheid een dikke … Neem
jullie koksmuts en short maar mee!

Paaseierenzoektocht

11 april (14-17 uur)
De paashaas is geweest! En heeft een heleboel eitjes
achtergelaten, aan jullie om deze te zoeken!

Olympische spelen
Wij gaan vandaag uitzoeken wat al jullie talenten
zijn!

18 april (14- 17 uur)

Familiezaterdag

25 april
JAMMER! Vandaag is het geen scouts! De leiding gaat vandaag met
de hele bende op weekend! Tot volgende week!

Districtsdag

ZONDAG 3 mei

Wat we gaan is nog een verrassing, ook voor de leiding. Dit is
een dag die niet georganiseerd is door ons. Wij spelen vandaag
met alle scouts van ons district!

Pretpark

9 mei
Laat jullie schrikbenen maar thuis, want we gaan vandaag de zotste
achtbanen en attracties te lijf gaan. Vergeet zeker geen dag-rugzak te vullen,
maar hierover later meer in een mail!

50 jarig bestaan
Wij bestaan al 50 jarig! Dit moet zéker gevierd worden! Omdat dit
een groot feest wordt, zal de leiding zelf moeten werken op het
feest! Dus neem je ouders mee en kom maar samen met hun spelen!

23 mei

Akazee

23 mei
Met de trein naar Oostende! Tsjoeke tsjoeke tuut! Onze
jaarlijkse zee vergadering! Vergeet geen dag-rugzak en
zonnecrème!

Slotvergadering

30 mei (14-17 uur)

Het scoutsjaar is weer ten einde! We gaan vandaag nog eens alles geven,
voor het kamp dat in aantocht is!

Zo, dit is het pinkertje voor het tweede deel van het scoutsjaar!
Als er in de loop van het scoutsjaar vragen zijn mogen jullie ons altijd contacteren.
Als jullie eens niet kunnen komen, vraag dan ook even aan je ouders om een seintje te
geven aan de leiding.
Groetjes van jullie super toffe leiding
Lander, Lieselot, Lore en Sofie

P.S. hier nog even belangrijke data van het komende scoutsjaar
•
•
•
•
•

Groepsweekend 13-15 mei
Pretpark 9 mei
Zee 23 mei
Slotvergadering 30 mei
Kamp 25 juli - 1 aug

