Hallo Jins!
Het nieuwe scoutsjaar is begonnen! Dit wil zeggen dat we weer een heel jaar
dolle pret gaan beleven en dit met natuurlijk een nieuw pinkertje!

Zaterdag 15/09

14u-17u

Startvergadering

Woohoo! Opnieuw een geweldig scoutsjaar met natuurlijk nieuwe leiding
en een grote portie plezier! Zijn jullie er ook klaar voor?

Zaterdag 22/09

14-17u
Welkomstvergadering
FAMILIEZATERDAG

Hallo allemaal en welkom bij AKABE De
Zonnepinkers. Omdat jullie allemaal nieuw zijn
gaan we beginnen met een paar
kennismakingsspelletjes.

Zaterdag 29/09

14u – 17u

Margisportvergadering

Omdat we het kamp toch een beetje missen
kruipen we vandaag terug in onze margikleding.
We verwachten iedereen verkleed op zijn
marginaalst.

Zaterdag 06/10

14u-17u

Tja wie zal het zeggen?
Jullie leiding heeft alvast geen idee.

Wie zal het zeggen?Ellen!

Zaterdag 13/10

19u-22u

Cosyfilmvergadering

We kijken een film vanavond! We verwachten jullie daarom allemaal in jullie
meest cosy pyjama’s. En vergeet jullie dekentjes niet.

Zaterdag 20/10
14u-17u
Halloweenvergadering

Bosspel

Trek vandaag jullie botinnen aan en vergeet jullie slechtse kleren niet.
We spreken af aan de parking van Hof De Bist om het park te gaan ontdekken.

Zaterdag 27-10

18u-21u

Halloween

Halloween is mijn favorietefeest, dan ben ik verkleed als
een griezelbeest.
We verwachten jullie vandaag om 18u aan het lokaal in
jullie meest enge outfit.

Zaterdag 03-11

14u-17u

Tochtvergadering

Vergeet jullie stapschoenen niet, jullie verkennen Ekeren vandaag op jullie
eentje.

Zaterdag 10/11

14u-17u

Terug naar vroeger

Haal jullie beste herinneringen van vroeger maar terug naar boven want we gaan
spelletjes van vroeger spelen.

Zaterdag 17/11
Terwijl nieuwe leiding dit weekend hun belofte doet
mogen jullie in jullie zetel blijven liggen.

Familiezaterag

Zaterdag 24/11

Familiezaterdag

Jullie uniform mag dit weekend nog eens in de
kast blijven hangen want jullie leiding is op
weekend.

Zaterdag 9/12

14u – 17u

Sportopia

Smeer jullie benen al maar in want ge gaat ze mogen gebruiken.

Zaterdag 08/12

14u – 17u

Sintvergadering

Zijn jullie braaf geweest dit jaar? Want vandaag
komt de sint en zijn zwartepieten op bezoek.

Zaterdag 15/12

14u – 17u

Spaghetti avond

Wat eten we vandaag? Spaghetti, spaghetti, spaghetti!
ik heb er al honger van gekregen!
Een brief volgt nog!

Zaterdag 22/12

17u – 20u

Kerstfeest

Pakjes tijd! Iedereen neemt een pakje mee van max 3 euro.
Vergeet jullie kerstmuts niet 

Zaterdag 29/12

Familiezaterdag

Geen scouts vandaag. Tijd genoeg om kerstfilms te kijken
en te genieten van Nieuwjaar. We zien elkaar volgend jaar
terug!

Zaterdag 5/01

14u – 17u

Driekoningen

Driekoningen, driekoningen
Geef mij een nieuwe hoed
Mijn oude is versleten
Mijn moeder mag het niet weten
Mijn vader heeft het geld op de rooster geteld.

Belangrijke data



Groepsweekend: 15 – 16 – 17 maart 2019
Kamp: 20 – 27 juli 2019

Het kan al eens gebeuren dat je niet kan komen,
dit is zeker niet erg. Laten jullie dit dan wel weten?
jins@zonnepinkers.be

