PINKERTJE GIVERS
September 2021 – begin Januari 2022
Het nieuwe scoutsjaar staat in de startblokken! Er staan weer heel wat leuke
vergaderingen gepland! Wij zijn er alvast klaar voor, hopelijk jullie ook!

Belangrijke data:
-

19/09: Startvergadering

-

11/03 – 13/03: Groepsweekend

Zaterdag 18 september

14u-17u

Startvergadering

Wie doet ermee, Hey! … Joepie, we mogen terug naar de scouts.
Hopelijk hebben jullie een fijn scoutsjaar.

Zaterdag 25 september

14u-17u

Teambuildingvergadering

Ieder voor zich is een druppel, samen zijn we een
oceaan. Ryunosuke Satoro
Bij deze vergadering gaan we samen met elkaar
werken om zo elkander beter te leren kennen en
natuurlijk om plezier te maken.

Zaterdag 2 oktober

14u-17u

Studio 100 vergadering

Ik was een ridder op een paard, ik had een
harnas en een zwaard!
Maar het kasteel waarin ik woonde dat was
een grote slagroom taart! -Samson&Gert
Wie is jouw favoriete studio 100 figuur?

Zaterdag 9 oktober

14u-17u

Familievergadering

De leiding gaat op weekend. Dat betekent dat jullie jammer
genoeg geen scouts hebben.

Zaterdag 16 oktober

Blotevoeten pad vergadering

Hop, hop, hop. We gaan op stap ,naar het blotevoetenpad.
Jullie mogen met je blote voeten in de modder en het
water, … gaan wandelen.

Zaterdag 23 oktober

14u-17u

minigolf vergadering

Hole-in-one 1, Hole-in-one 2, Hole-in-one 3. WOW, ik heb
al 3 Holes in one. Ben jij goed in minigolf? Wij alvast wel.

Zaterdag 30 oktober

14u-17u

Halloweenvergadering

Kiekebubbels ’t is Halloween. We gaan lekker griezelen met z’n allen.

Zaterdag 6 november

14u-17u

Fruit&groenten spel vergadering
Wist je dat er in citroenen veel meer
suiker zit dan in aardbeien. En toch
proeven ze zuur. Oh! En wist je dat
tomaten oorspronkelijk uit Mexico
komen en niet uit Italië.

Zaterdag 13 november

14u-17u

iedereen is jarig vergadering

Hiep Hiep Hoera! Gelukkige verjaardag. Op 13 november is iedereen jarig.

Zaterdag 20 november

Familievergadering

Vandaag is het geen scouts. Jullie kunnen dan uitslapen en genieten van een rustige
dag.

Zaterdag 27 november

14u-17u

Olympische spelen vergadering

Bij deze vergadering is het heel veel bewegen. Neem jullie water
mee en draag je sportiefste schoenen want wij gaan “olympische
spelen” spelen.

Zaterdag 4 december

14u-17u

Sintvergadering

Vandaag komt de Sint langs en hij heeft natuurlijk iets lekkers mee en pakskes Kijken
jullie er naar uit?

Zaterdag 11 december

14u-17u

Italiaanse vergadering

Buongiorno. Wat denk je van een Pizza of een Spaghetti
of heb je liever een lasagne. Wilt u een kopje koffie of heb
je zin in een lekkere Gelato. Ja Ja waarschijnlijk heb je het
al geraden we gaan Italië een beetje verkennen.

Zaterdag 18 december

14u-17u

Kerstfeestje/fluofuif vergadering

Vandaag gaan we een feestje vieren omdat het bijna kerst is. We gaan iets eten en
dansen op het ritme van de muziek. Jullie mogen in fluo komen.

Zaterdag 25 december

14u-17u

familievergadering

Het is kerst. Vandaag moeten jullie niet naar de scouts
komen.

Zaterdag 1 januari

14u-17u

familievergadering

Gelukkig Nieuwjaar! Vandaag is het geen scouts.

Zaterdag 8 januari

14u-17u

driekoningenvergadering

Drie koningen, drie koningen geef mij een nieuwe hoed.

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!
givers@zonnepinkers.be
OF
Bryan: 0478 75 46 34
Lise: 0498 60 88 61
Uche: 0468 29 88 87
OF
Stuur een berichtje in onze Whatsapp-groep!

Hier nog niet in toegevoegd? Stuur een berichtje naar één van bovenstaande nummers
of mail ons!

