PINKERTJE JOGI’S
September -December 2020
Ja wij zijn klaar voor de start
Gaan los met heel ons hart
En delen het met iedereen

Ja wij zijn klaar voor de start
Al gaan we knetterhard

We hebben zoveel gemeen
Want we lezen-lopen-rennen-zwemmen-springen-dansen-gillen-zingen
En we chillen met elkaar

Er staan weer heel wat leuke vergaderingen gepland! De leiding is er alvast klaar voor,
hopelijk jullie ook!

Belangrijke data:
-

19/09: Startvergadering

-

12/02 – 14/02: Groepsweekend

-

29/05: Slotvergadering

-

24/07 – 31/07: Kamp!

Zaterdag 19 september

14u-17u

Startvergadering

JIPPPPPIEEE!!! We mogen terug een nieuw scoutsjaar beginnen, ‘T ZAL

WEL ZIJN! Hebben we er zin in? ‘T ZAL WEL ZIJN! Hebben we elkaar

gemist? ‘T ZAL WEL ZIJN! Wil je, je nieuwe leidingsgroep leren kennen?
’T ZAL WEL ZIJN!

We kunnen niet wachten om jullie allemaal weer terug te zien. J

Zaterdag 26 september

14u-17u

Joris en de draak vergadering

Drakenjagers, onversaagd, luister wat de koning vraagt.

De dappere die de draak verslaagt ontvangt duizend en
één dukaat. Aan iedere ridder die dit leest, trek ten
strijde tegen het beest!!... Wij hebben een brief

gekregen van de koning. De koning heeft een probleem
en heeft onze hulp nodig. Komen jullie de koning
helpen?

Zaterdag 3 oktober

14u-17u

Herfstwandeling vergadering

Laat de herfst maar komen, het is mooi in het bos. Kijk! Die
paddestoelen, kastanjes en het mos…

Vandaag maken wij een herfstwandeling en gaan we op zoek
naar de mooiste herfstkleuren.

Zaterdag 10 oktober

14u-17u

Galabal vergadering

Kroontjes die blinken, jij mag je schminken! Wie gaat er mee met
ons naar het bal? …Vandaag gaan we een feestje bouwen met de
Givers. Vergeet je mooiste feest kleren niet aan te trekken
(kroontjes zijn toegelaten).

Zaterdag 17 oktober

14u-17u

Familievergadering

De leiding gaat op weekend om elkaar nog beter te leren kennen.
Dit betekent dat het spijtig genoeg vandaag geen scouts is en je
een dagje thuis mag blijven! J

Zaterdag 24 oktober

14u-17u

Leger vergadering

Wij zijn helden en soldaten en we horen bij elkaar. Wij zijn

zoetwaterpiraten. We vechten niet, we praten!...Iedereen is
welkom in ons leger! Wij zijn stoere soldaten vandaag. Trek
dus zeker je camouflage kleren aan (of je scoutsbroek of
scoutsrok J) en sta klaar om ten strijde te trekken.

Zaterdag 31 oktober

Halloweenvergadering

Hallo-Hallo-Halloween, dat is griezelen…dat is spoken,
Hallo-Hallo-Halloween, wie snel bang is is gezien…
Het is halloween wat betekent dat we met zen alle gaan greizelen.
Ben jij klaar om je te griezelen?
(Meer info i.v.m. het uur volgt nog)

Zaterdag 7 november

14u-17u

Geheime vergadering

'T is een vraagstuk, 't is een waagstuk, een gevaarlijk spel
Als we knokken, onverschrokken, dan lukt het ons wel.
We zijn samen beresterk, we zijn niet te verslaan.

Want dit is ons levenswerk waarvoor we willen gaan!

Vandaag hebben we een afspraakje met de Welka’s. J
Wat we gaan doen is nog een geheimpje.

Zaterdag 14 november

13u-16u

Spaghetti vergadering

Wat eten we vandaag? Spaghetti, spaghetti, spaghetti !!!
Vandaag is het spaghetti avond op de scouts.
Jullie mogen allemaal komen helpen. Jullie mogen om 13u
naar de scouts komen en om 16u gaan jullie terug naar
huis. Wij hopen jullie ‘s avonds terug te zien met jullie
familie om spaghetti te komen eten.

Zaterdag 21 november

14u-17u

Pyjama vergadering

Hey, doe je mee? Wat een feest, wat een feest! Pyjamajama hey! Een pyjamaparty!
Jullie mogen allemaal in jullie pyjama naar de scouts
komen vandaag! We gaan in onze pyjama leuke spelletjes
spelen en misschien ook wel eens een dansje doen.

Zaterdag 28 november

14u-17u

Inclusie vergadering

Inne minne mutte, tien pond frutte...

Vandaag komt de scouts van Mariaburg op bezoek!
We gaan dus samen met de anderen spelletjes spelen, dat wordt
sowieso echt leuk.

Zaterdag 5 december

14u-17u

Sintvergadering

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan…Vandaag
krijgen we hoog-bezoek want de Sint komt langs bij ons op
de scouts. Zet je braafste schoentje dus maar al klaar want
de Sint zal ons vertellen of wij brave zonnepinkertjes
hebben gehad dit jaar.

Zaterdag 12 december

14u-17u

Winterspelen vergadering

Laat het los, laat het gaan! Sluit de deuren nu

voorgoed. Wat men daar, over mij beweert raakt me
hier niet meer en kou heeft me zowiezo nooit

gedeerd… We spelen vandaag echte winterspelen op
z’n Akabee’s. Doe dus lekker warme kleren aan.

Zaterdag 19 december

10u-12:30u Kerstvergadering

Oh dennen boom, oh dennen boom! Wat zijn je takken

wondermooi… We vieren kerst vandaag een beetje anders.

Vandaag doen we een echte Kerst-brunch! Jullie zijn welkom om
10u met of zonder een mooie kerstoutfit. Breng één cadeautje

van maximum €5 mee waar zowel een jongen als een meisje blij
me zal zijn. Want Kerstmis zou geen Kerstmis zijn zonder
cadeautjes.

Zaterdag 26 december

14u-17u

Familievergadering

Omdat het net Kerst is geweest en jullie waarschijnlijk

nog vol zitten van het lekkere diner, laten we jullie een

dagje uitrusten. Geniet van het samen zijn met je familie
(en van de cadeautjes natuurlijk).

Kan je niet komen?
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!
Mail ons: jogis@zonnepinkers.be

OF
Stuur een berichtje in onze WhatsApp-groep!

