PINKERTJE JOGI’S
Januari 2022 tot Juni 2022
Hey hey! Hoi hoi!
Dit is het nieuwe pinkertje voor de rest van het jaar. Na de feestdagen vliegen we er
weer vollop in. Hopelijk zijn jullie benieuwd naar wat we nog allemaal gaan doen. Wij
hebben er alvast mega veel zin in!
Groetjes van de leiding.

Belangrijke data:
-

11 tot 13 maart: Groepsweekend

-

19 maart spagetthi avond

-

30 april pretpark

-

7 mei Spring in’t park

-

21 mei zee

-

28 mei slotvergadering

Zaterdag 8 januari

14u-17u

Driekoningen vergadering

Drie koningen, drie koningen, geef mij nen nieuwen hoed.
De driekoningen komen op bezoek op onze scouts. We hebben
ze weer al lang niet meer gezien dus het belooft leuk te
worden. Benieuwd wat ze voor ons in petto hebben?

Zaterdag 15 januari

14u-17u

TikTok met Olly vergadering

Oh my god! Ik ben Olly Wannabee en ik wil graag
TikTok ster worden. Willen jullie mij helpen om mij
TikTok famouse te maken? Want ik versta er niks
van. Maar zeg nu zelf, ik ben supercool! Het is echt
een harde wereld, je da’s de schowbizz. Maar met
jullie hulp denk ik: ikanda!

Zaterdag 22 januari

14u-17u

Leger vergadering

Wij zijn soldaten, kusjessoldaten
En jij krijgt pief poef paf een welgemikte zoen
Wij zijn soldaten, kusjessoldaten
Wij vuren zoentjes af, want dat is wat we doen!
Vandaag worden we echte soldaten op de scouts!

Zaterdag 5 februari

14u-17u

Pyjama vergadering

Slaap kindje, slaap, daar buiten loopt een schaap…
Vandaag heeft de leiding zich verslapen dus mogen jullie allemaal
in je pyjama naar de scouts komen. Neem een dekentje (dat een
beetje vuil mag worden) want in de winter kan het al eens koud
zijn buiten. Bereid jullie maar al voor want jullie zullen hard jullie
best moeten doen om de leiding wakker te houden.

zaterdag 12 februari

14u-17u

Suske en Wiske vergadering

‘Seg Suske.’ ‘ Ja, Wiske?’
‘Weet je wat ik nu wil doen? Een echt spelletje en niet
zo één van op tv maar zoiets als verstoppertje!’
Kruip mee samen in de strips van Suske en Wiske, beleef
van alle verhalen en lees allerlei leuke dingen. Vandaag
spelen we samen met Suske en Wiske.

Zaterdag 19 februari

14u-17u

Inclusie vergadering

Rozen zijn rood, violetjes zijn blauw en ik hou van jou.
Vandaag vieren we valentijn op de scouts en dat doen we
niet alleen. De kindjes van scouts Mariaburg komen met
ons mee spelen. Hoe meer zielen hoe meer vreugde
zeggen ze. We gaan samen goed kunnen ravotten en wie
weet komen we onze prins (of prinses) op het witte paard wel tegen.

Zaterdag 26 februari

14u-17u

Carnaval vergadering

Joepie!!! Vandaag vieren we carnaval!
Kom in je mooiste, coolste, grappigste of elegantste verkleed
outfit naar de scouts. Zou de leiding kunnen ontdekken welke jogi
achter jullie prachtige kostuums zit? We maken er een leuk en
gek feestje van. Tot dan!

Zaterdag 5 maart

14u-17u

Spellen-fitness vergadering

1,2,3 GO! Word fit op de allerleukste
manier. Springen, rollen, draaien, wij gaan
door het dolle!
Vandaag spelen we op de scouts spelletjes
die goed zijn voor ons lichaam. Grijp de
uitdaging aan en ga verder dan dat je ooit had durven denken!

Vrijdag 11 maart tot zondag 13 maart

Groepsweekend

Hallo allemaal!
Dit weekend gaan we op scoutsweekend. Alle takken
en alle leiding komen met ons mee. We vertrekken
op vrijdagavond en gaan zondag weer naar huis. De
leiding gaat nog aan de mama’s en papa’s laten
weten om hoe laat we vertrekken en om hoe laat
we weer naar huis gaan. Een meeneemlijst wordt ook nog doorgemaild, maar vergeet
zeker niet je liefste knuffel. Het belooft een kei tof weekend te worden.

Zaterdag 19 maart

14u-17u

Spaghetti avond

Hebben jullie honger?
Eet smakelijk, Bon appétit, Enjoy your meal,Buen appetito.
In de middag doen we samen voorbereidingen voor de avond.
We maken van alles lekkers en knutselen erop los.
In de avond is het spaghetti avond, je mag hier samen met
je ouders lekker komen smullen van onze heerlijke spaghetti.

Zaterdag 26 maart

14u-17u

Paashaas vergadering

Hallo iedereen!
De paashaas is verdrietig en heeft aan ons gevraagd of wij hem
kunnen helpen. Hij is zijn mandje met paaseieren verloren. Kunnen
jullie hem helpen om zoveel mogelijk paaseieren te verzamelen?
Neem maar een mandje of doosje mee van thuis om de eieren in te
bewaren. Misschien blijft er nog iets lekkers over om van te
snoepen.

Zaterdag 2 april

Familliedag

Oh jammer, het is vandaag geen scouts.
De leiding gaat op weekend om betere vrienden te worden met elkaar.
Jullie mogen dus thuis blijven bij jullie famillie.

Zaterdag 9 april

14u-17u

Ski vergadering

Ga je mee skiën?
Zeg ga je mee skiën?
We zullen wel zien wat het wordt
Met twee lange latten en soepele knieën
Wie gaat er mee skiën?
Wie gaat er mee skiën?
Het is een fantastische sport!
Vandaag gaan we zomers skiën. Laat de mutsen maar thuis en neem zonnecrème mee.
Ja, dat zomers skiën is nogal een idee!

Zaterdag 16 april

14u-17u

Boerderij vergadering

Welkom welkom, bij de 3 biggetjes! Welkom welkom, wat hebben we plezier.
Vandaag staat alles in het teken van de boerderij met al zijn
dieren. Daarom gaan we de kinderboerderij bezoeken. We gaan
daar de dieren aaien en leuke spelletjes spelen. Doe zeker jullie
scoutshemd en/of das aan. Zo kan heel de boerderij zien dat
wij er zijn.

Zaterdag 23 april

AKABE-dag

Vandaag spelen we met alle andere scouts op de grote AKABE-dag. Een dag vol
plezier en vertier. Maak nieuwe vrienden, ontmoet
nieuwe mensen en speel nieuwe spelletjes.
Samen maken we er iets moois van!
De AKABE-dag gaat door in Leuven, het uur
wordt nog gecommuniceerd.

Zaterdag 30 april

Pretpark vergadering

Wie doet er mee? Wie doet er mee? HEY!
Wij doen vandaag zeker mee want we gaan naar het pretpark. Het gaat een hele
leuke dag worden! Naar welk pretpark we gaan is nog een groot geheim. Het uur van
vertrek en aankomst wordt binnenkort nog aan alle mama’s en papa’s verteld.
Neem de volgende dingen zeker in een
rugzak mee:
-

Regenjas

-

Zonnecrème

-

Scoutshemd en/das

-

Lunchpakket

-

Koekje en drankje

-

Identiteitskaart

Zaterdag 7 mei

Spring in’t park

Vandaag is het ons eigen festival! Kom eens springen in het park,
eet iets lekkers, luister wat muziek en geniet van allerlei heerlijke
dingen. Je bent hier de hele dag welkom, samen met je ouders,
je beste vriendin, je oma, je opa, wie je ook wil mee brengen.
Iedereen is welkom!

Zaterdag 15 mei

Districtsdag

Dag toffe en lieve jogi’s,
Vandaag spelen we weer een groot spel met alle kinderen en leiding
van ALLE scoutsen uit de buurt. Het belooft een keitoffe dag te
worden want we gaan veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes
kunnen maken. Doe dus zeker jullie scoutsdas en hemd aan zodat
iedereen kan zien bij welke scouts jullie horen.

Zaterdag 21 mei

Zee

Met de trein naar Oostende! Schoeke schoeke tuut!
Vandaag gaan we met alle kinderen van onze scouts naar
de zee, en de leiding mag ook mee! Naar waar we juist
gaan is een verrassing, maar ik zal al verklappen dat er
zand en water zal zijn. Het uur van vertrek en
aankomst zullen we nog meedelen. Neem zeker de zon
mee!

Zaterdag 28 mei

14u-17u

Slotvergadering

Vrolijke, vrolijke vrienden
Vrolijke vrienden, dat zijn wij.
Vrolijke, vrolijke vrienden
Vrolijke vrienden, dat zijn wij.
Vandaag is het de laatste vergadering op de scouts.
We sluiten deze af met heel de groep. Jullie krijgen ook wat informatie over het
kamp in de zomer. Jullie kunnen hier vragen stellen en natuurlijk gaan we ook veel
plezier maken!

Info
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!
jogis@zonnepinkers.be

OF
Amber: 0484 00 94 08
Anke: 0470 05 47 56
Lore: 0470 22 44 47
Eline: 0490 49 72 07
OF
Stuur een berichtje in onze Whatsapp-groep!
Hier nog niet in toegevoegd? Stuur een berichtje naar één van bovenstaande nummers of
mail ons!

