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

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

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?

Vandaag is het jammer genoeg geen scouts! Het is dus
tijd dat jullie de oma, opa, bompa, bomma, nonkel,
tante en iedereen van de familie eens een bezoekje
brengt!

Het heeft gesneeuwd! Kom jee mee de
grootste en mooiste sneeuwman van
de scouts maken?
Heeft het niet gesneeuwd? Geen
probleem, dan maken we de sneeuw
lekker zelf!

Vandaag hebben de Jins leuke spelletjes voor jullie in elkaar
gestoken.
De jins komen tijdens de vergadering leiding spelen!

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

Er hangt liefde in de lucht, want vandaag is het Valentijn!
De jogi-leiding is stiekem verliefd op jullie, maar op wie zijn jullie
verliefd?
Hebben jullie zin om een cadeautje te knutselen voor jullie valijntje?

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

Vandaag is het Carnaval!
Kom jij mee naar de stoet kijken en snoepjes rapen?
Kom zeker verkleed!

Vandaag is onze vergadering een beetje later,
want we gaan koken!
Help jij de leiding om een lekkere maaltijd klaar te
maken?

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

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!

Vandaag zijn we echte boeren! We spreken om 14u af aan de kinderboerderij in
Brasschaat om daar kennis te maken met alle
dieren!
Adres: Mikhof 25, 2930 Brasschaat
Indien je GPS dit niet vindt kan je ook ‘Kerkedreef,
Brasschaat’ intypen en vanaf dan staan er borden
die de weg aangeven.

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

Vandaag is het jammer genoeg geen scouts! Het is
dus tijd dat jullie de oma, opa, bompa, bomma,
nonkel, tante en iedereen van de familie eens een
bezoekje brengt!

Vandaag gaan we de speeltuin in Antwerpen
onveilig maken.
Neem allemaal jullie busabonnement mee en
jullie goed humeur om samen te spelen in de
speeltuin!

Vandaag is het geen vergadering, want jullie leiding organiseert een
super leuk, geweldig, swingend festival! Jullie zijn allemaal van
harte welkom om samen met jullie ouders een bezoekje te komen
brengen en een namiddag vol plezier te beleven.

Zoals jullie misschien nog wel weten, heeft de sint jullie een cadeautje gebracht op
de scouts. Wij gaan zwemmen!
Wat breng je zeker mee:
- handdoek
- zwemgerief
- zwembadjes
We spreken af aan de voorkant van het
zwembad van Brasschaat!
Adres: Elshoutbaan 17, 2930 Brasschaat

Eindelijk is het zover, pretparkvergadering !!!!
Een brief met concrete informatie volgt
nog!

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.
Concrete informatie volgt nog!

Vandaag gaan we op wandel- en ruiltocht door Ekeren. We
beginnen onze tocht met een appel. Maar met wat eindigen
we?
Ben jij ook zo benieuwd? Kom dan zeker naar de scouts!

We trekken het bos in! Doe allemaal kleren aan die vuil
mogen worden, goede stapschoenen en eventueel
een regenjas.

Wat is het scoutsjaar weer voorbij gevlogen! We zijn alweer aan de laatste
vergadering gekomen. Wat we vandaag allemaal gaan doen is nog een verassing. We
hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn.

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 jogis@zonnepinkers.be
- Het mondeling te laten weten na of voor een vergadering

