PINKERTJE WELKA’S
September -December 2020
FEESTJE! 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

-

14/11: Akabe de Zonnepinkers Spaghetti take-out!

-

12/02 – 14/02: Groepsweekend

-

24/07 – 31/07: Kamp!

Zaterdag 19 september

14u-17u

Startvergadering

KLAAAR… VOOR… DE… START… AF!! ’T Zal wel zijn dat wij terug
van start gaan! Na lang wachten is het eindelijk zover, we kunnen
jullie snoetjes terugzien! Wat hebben we hier lang naar uit gekeken!
Vandaag komen jullie te weten welke gekke leiding dit jaar samen met
jullie spelletjes gaat spelen! SPANNEND!

Zaterdag 26 september

14u-17u

Wie is het - vergadering

Zijn het meisjes én jongens? Ja! Zijn ze klein en soms
ook schattig? JA! Zijn ze klaar voor het nieuwe Welkajaar? Wij hopen alvast van wel! Na vorige week ontdekt
te hebben wie jullie leiding is, komen jullie vandaag te
weten met welke kindjes jullie samen het hele jaar lang
spelletjes gaan spelen! *TROMGEROFFEL*

Zaterdag 3 oktober

14u-17u

Paw Patrol - vergadering

Paw Patrol, Paw Patrol! We zijn al
onderweg! Geen klus te groot, geen pup
te klein! Ryder en zijn vriendjes zitten in
nood, wij hebben ze alvast laten weten
dat we ze komen redden. Maar voor de
grote reddingsactie hebben wij wel onze welka’s nodig!

Zaterdag 10 oktober

14u-17u

Scouts-spelletjes-vergadering

1… 2… 3… Piano! TIK TAK TIK TAK BOEM! Zakdoek leggen,
niemand zeggen…! 3… 2… 1… IK KOOOM! Kunnen jullie het
al raden? Vandaag spelen (en leren) we een heleboel
scoutspelletjes! Wat dat net allemaal inhoudt, moeten jullie
maar komen ontdekken J!

Zaterdag 17 oktober

Familievergadering

OOOHNEEE L Vandaag is het jammer genoeg GEEN scouts! De leiding gaat op
weekend! Laura gaat hier haar belofte doen, juichen jullie van thuis mee voor haar?

Zaterdag 24 oktober

14u-17u

Pyjama vergadering

Omdat jullie vorige week even konden uitrusten,
verwachten wij jullie vandaag in PYJAMA! Maar denk
maar niet dat we rustig wat dutjes gaan doen J We
spelen vandaag de gekste spelletjes in onze superfantastische-awesome pyjama!

Zaterdag 31 oktober

Halloweenvergadering

BOEHOOEE! Het is weer tijd voor een
spookachtige avond! Hopelijk hebben jullie veel
trek om iets lekker te eten, want de leiding
zorgt voor eten! Verkleden is uiteraard
toegestaan! Veel meer kunnen we niet vertellen,
anders is het natuurlijk niet meer spannend!
Het uur wordt nog meegedeeld!

Zaterdag 7 november

14u-17u

Top secret vergadering

Één misterie, duizend vragen… Jaja je
leest het goed, deze vergadering is
geheim! WAT we hier gaan doen en met
WIE we iets gaan doen, zullen jullie
moeten komen ontdekken! J

Zaterdag 14 november

13u-16u

Wat eten we zo graag?? SPAGHETTI
SPAGHETTI SPAGHETTI! Vandaag is het
onze jaarlijkse spaghetti-voorbereidingsdag!
Wij gaan samen met de jogi’s lekkere
dessertjes en placemats versieren! Vertel
al maar aan jullie ouders, familie, vrienden
dat ze bij ons de beste spaghetti van
Ekeren en omstreken kunnen bestellen!
Hier volgt nog verdere info over!

Spaghettivergadering

Zaterdag 21 november

14u-17u

Herfstwandelingvergadering

Wat vandaag zeeeeeer belangrijk is: warme kledij én goede
stapschoenen! Waarom vragen jullie zich waarschijnlijk af.
Wel liefste welka’s vandaag gaan we een heuse

herfstwandeling maken! Natuurlijk zou een scouts

vergadering geen scouts vergadering zijn als we tijdens de
wandeling geen spelletjes zullen spelen!

Zaterdag 28 november

14u-17u

Inclusievergadering

FEESTJE! Het is vandaag zo ver! We gaan nog
eens samenspelen met onze vriendjes van scouts
Mariaburg! Zij komen vandaag naar ONS! Dit
wordt een dag vol met plezier en spelletjes leren
aan de kindjes van de Mariaburg!

Zaterdag 5 december

14u-17u

Sintvergadering

Daaaaar wordt aan de deur geklopt! HARD
geklopt,

zacht

geklopt! Hebben jullie het ook

gehoord? De Sint en zijn pieten komen naar
jaarlijkse gewoonte weer langs op de scouts!
Hopelijk zijn jullie net zo braaf geweest als ons J
Want enkel zo kunnen wij pakjes krijgen…

Zaterdag 12 december

14u-17u

Kinderboerderij vergadering

JOEPIE!!!!! Vandaag gaan we diertjes zoeken
op de kinderboerderij in Brasschaat! Wie zal
de meeste diertjes spotten? En welk dier
gaan wij het leukst vinden? Waar en om wat
uur we juist afspreken, gaan we nog laten
weten!

Zaterdag 19 december

10u-13u

Kerst-vergadering

Jingle bells! Jingle bells! Jingle aaaaalllll the way!
Volgende week is het alweer Kerstmis (JOEPIE)!
Dit willen we graag ook met jullie vieren, daarom
organiseren wij een brunch! Graag zouden wij
vragen of jullie een klein cadeautje (€5) willen
meenemen dat je zowel aan een jongen ALS meisje
kan geven!

Zaterdag 26 december

Familievergadering

OOOOOOH L Jammer genoeg is het vandaag geen scouts! Omdat jullie (en wij ook)
waarschijnlijk nog aan het bekomen zijn van al dat lekkers (en jullie cadeautjes), lassen
wij even een rustdagje in! Fijne kerst!!

Jullie knotsgekke leiding
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!
welka@zonnepinkers.be
OF

Anke

Laura
OF

Stuur een berichtje in onze Whatsapp-groep!

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

