Goed nieuws!!!!! Julie kunnen eindelijk jullie favoriete leiding weer terug zien, want vanaf 12
december gaan de avondvergadering van de scouts beginnen, jammer genoeg zijn er maar 2
vergaderingen tot aan de kerstvakantie maar we maken er het beste van. Bereid jullie maar voor op
een aantal leuke vergaderingen.

zaterdag 12 december
Dag lieve kapoentjes, vanavond gaan we een super leuk lichtspel
spelen. Kleed jullie warm aan want het zal koud zijn. Jullie worden
verwacht van 18u tot 20u op de schakel.

zaterdag 19 december
Zorg dat je vandaag allemaal aanwezig zijn
want wij gaan iets super gezzelig doen, we
gaan samen een film kijken! Jullie worden
verwacht van 18u tot 20u op de schakel met
een lekker warm dekentje.

Wij zien jullie terug in januari na de kerstvakantie, tot dan!
Stevige poot
Marala, Sarabi, Pumba en ????

Hoor wie klopt daar kinderen hoor wie klopt daar kinderen, … HET IS DE SCOUTS!! Vanaf december
gaan de activiteiten voor kapoenen en wouters terug door. En de maand december betekent
vrijdagavond activiteiten. Deze zullen telkens doorgaan van 19u00 tot 21u00.
Hopelijk hebben jullie er allemaal even veel zin in als wij!

Vrijdag 11 december
Natuurlijk zijn Sinterklaas en zwarte Piet ook langs
geweest op de scouts en hebben zij heel wat lekkers
achtergelaten. Willen jullie mee ontdekken wat
Sinterklaas en zwarte Piet op de schakel hebben
uitgespookt, kom dan zeker naar de schakel van 19u tot
21u

Vrijdag 18 december
BRRRRR… zo koud buiten…!! Maar daar kan de scouts wel tegen want we spelen een mega cool
bosspel in het donker. Ben jij niet bang van het donker kom dan zeker naar de schakel van 19u tot
21u. Tot dan!

Vrijdag 25 december
HO HO HO… zei de kerstman voor hij hem verslikte
want één van zijn rendieren is gaan lopen waardoor hij
de pakjes niet kan rondbrengen. Helpen jullie het
rendier van de kerstman mee te zoeken op de schakel
van 19u tot 21u?

Vrijdagavond 31 december
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 GELUKKIGE NIEUWJAAR!!!!!!!
We wensen jullie van heel de leidingsploeg een gelukkig nieuwjaar en een gezond 2021 toe.

