PINKERTJE JINS
September - december 2021
Dit jaar pakken wij ons raket, laten we corona achter ons en maken wij de jin-dromen
waar. We nemen jullie mee naar ons cool en dromerig scoutsjaar.

Belangrijke data:
-

18/09 Startvergadering

-

11/03 - 13/03 Groepsweekend

-

19/03 Spaghetti-avond

-

07/05 Spring In’t Park

-

28/05 Slotvergadering

Zaterdag 18 september

14u-17u

Startvergadering

Hebben jullie ook zoveel zin in het scoutsjaar? Kom er samen
met de leiding een lap op geven!!!

Zaterdag 25 september

14u-

kennismakingsvergadering

Jullie kennen elkaar al, maar wij kennen jullie nog niet. Breng iets mee wat jou als
persoon omschrijft. En ontdek op ludieke wijze jullie mega coole leiding.

Zaterdag 2 oktober

14u-17u

Groenten en fruitvergadering

Vandaag halen wij de boer in ons naar boven en gaan we met onze hark aan de slag in
de moestuin. Samen gaan wij de lekkerste groentjes en fruitjes telen en gaan wij
hiermee een grote stoofpot maken.

Zaterdag 9 oktober

14u-17u

familievergadering

Jullie kennen ons al goed, maar de leiding kent elkaar nog niet goed genoeg. Daarom
gaan wij op teambuilding, en moeten jullie jammer genoeg jullie allerliefste, leukste,
mooiste leiding missen.

Zaterdag 16 oktober

sjorvergadering

Vandaag halen we de echte scout in ons naar boven, en maken wij de graafste
constructies die je ooit al hebt gezien.

Zaterdag 23 oktober

14u-17u

sportvergadering

Het doel van vandaag is om de bal in het doel potje te krijgen met zo weinig mogelijk
slagen op elke baan.
Meebrengen: scoutshemd, das, vieruurtje, drinken en spierballen

Zaterdag 30 oktober

uur volgt nog

Halloweenvergadering

Vanavond herrijzen de doden uit hun graf. De demonen komen naar boven bij de
leiding, en komt dracula je bloed opzuigen. Maak je klaar om de zombies te verslaan
en hou je mail in het oog voor bijkomende informatie.
Meebrengen: knoflookwapen en verkleed je in een griezelbeest

Zaterdag 6 november

14u-17u

omgekeerde vergadering

Vandaag is iedereen verstrooid en doen wij alles omgekeerd. Start je dag met een
goed bord worst en puree, zeg slaapwel tegen je ouders en wissel voor een dag van
geslacht. Haal de innerlijke man of vrouw in jou naar boven en laat de leiding jouw
dag op zijn kop zetten.

Zaterdag 13 november

14u-17u

vriendschapsvergadering

Vandaag mogen jullie jullie beste vriend of vriendin meenemen om een echte scouts
building te doen.

Zaterdag 20 november

Familievergadering

Het is zover: de leiding moet op bijscholing, zodat jullie nog leukere activiteiten
kunnen doen. Tot volgende week!

Zaterdag 27 november

14u-17u

Mario kart vergadering

We laten de virtuele wereld achter ons, wij stappen uit ons beeldscherm en trekken
de wijde wereld in. Mario neemt ons bij de hand en toont ons zijn favoriete
activiteiten. (Mario wiii)
Kom verkleed in thema

Zaterdag 4 december

14u-17u

Sintvergadering

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas ik zie
hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer, hoe waaien de wimpels al
heen en al weer.

Zaterdag 11 december

14u-17u

all you can eat vergadering

Wij bereiden ons voor op de feestdagen en eten onze buik al bol. Kom met een quasi
lege maag naar de scouts en bereid je voor op een heuse eetwedstrijd.

Zaterdag 18 december
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Meer informatie volgt nog

18u-21u

kerstfeest

Zaterdag 25 december

14u-17u

familievergadering

Vrolijk kerstfeest van de graafste leiding!
Eet tot je niet meer eten kan, open al je pakjes en geniet van je familie rondom jou

Zaterdag 1 januari

14u-17u

familievergadering

GELUKKIG NIEUWJAAR!!!!!!
De leiding kan nog niet naar de scouts komen voor een epische vergadering, want wij
liggen allemaal nog in ons bed. We zien jullie volgende week heel graag terug.

Zaterdag 8 januari

14u-17u

3 koningenvergadering

Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed. M'n oude is versleten, m'n
moeder mag 't niet weten, m'n vader heeft het geld op de rooster geteld.

Afsluiting:
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!
jins@zonnepinkers.be
OF
Aline: 0471 23 70 04
Bette: 0484 82 65 02
Babs: 0472 05 05 39
OF
Stuur een berichtje in onze Whatsapp-groep!

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

