Hallo allerliefste Givers en ouders!
Het nieuwe scoutsjaar gaat eindelijk van start! Wij hebben er al vast megaveel goesting in,
jullie toch ook? ;-)
Enkele belangrijke data:
Weekend van 17 november en 24 november: De leiding is op weekend dus jullie hebben tijd
genoeg om eens langs te gaan bij bomma en bompa op deze familiezaterdag.
15 december: Het is weer tijd voor onze jaarlijkse spaghettiavond! Een brief/mailtje met
meer informatie hierover volgt nog.

Zaterdag 15/09

Startvergadering

14-17 uur

We zetten het nieuwe scoutsjaar knotsgek in met een nieuw
jaarthema nl. ‘Minder is Meer!’ . Maak kennis met je nieuwe
takgenoten en ontdek wie je leiding is dit jaar.

Zaterdag 22/09

Paintballvergadering

14-17 uur

We starten het jaar goed en vuil! Doe kleren aan die
vuil mogen worden en oefen al maar in het ontwijken
en verstoppen, want dit wordt een grote strijd!

!Vandaag kunnen de ouders vanaf 16u30 tot 17u30
langskomen op het oudercafé om kennis te maken met de nieuwe leiding en een drankje!

Zaterdag 29/09

Schattenzoektocht

14-17 uur

Vandaag gaan we op zoek naar de Schat van de Akapiraat! Dit zal
niet zonder de hulp van de Givers gaan dus komen is de booschap!

Zaterdag 06/10

Casino vergadering

Vandaag wanen we ons in Las Vegas, baby! Uiteraard mag je
niet binnen in het casino als je niet de juiste kleding aanhebt,
dus doe gerust iets ‘chique’ aan of kom in je gewone kleren en
dan hopen dat ze ons binnenlaten!

14-17uur

Zaterdag 13/10

Kleurvergadering

Vandaag gaan we ons bezighouden met kleuren, knutselen en
kijken wie er een mooi kunstwerk kan maken dat op de
ontbijtmanden van onze VZW mag komen te staan.

Zaterdag 20/10

Ruiltocht

14-17 uur

Vandaag gaan we door de straten van Ekeren en kijken wie er het beste kan ruilen!

Zaterdag 27/10

Halloween

18-21 uur

Boeh! De leiding wil weleens weten of de Givers bang zijn van spoken en
monsters. Trek een warme trui aan en verkleed je zo eng mogelijk.

Zaterdag 03/11

fastfood vergadering

14u-17u

Jaja, dat lezen jullie goed, vandaag gaan we ons eigen fastfood
maken! Eet dus ‘s middags niet te veel, zodat je nog plaats
overhoudt voor lekker vettig eten ;-)

Zaterdag 10/11

Boerenvergadering

Vandaag zijn we echte boeren! We spreken om 14u af aan de
Kinderboerderij in Brasschaat om daar kennis te maken met de
dieren en kijken wie de beste Giverboer is!
Adres: Mikhof 25, 2930 Brasschaat. Indien je GPS dit niet vindt
kan je ook ‘Kerkedreef, Brasschaat’ intypen en vanaf dan staan
er borden die de weg aangeven.

14-17uur

Zaterdag 17/11

Geen scouts

De leiding is op weekend. Tot binnen 2 weken!

Zaterdag 24/11

Geen scouts

Helaas is het dit weekend ook geen scouts. De leiding is op vormingsweekend, dus gaan we
hele leuke dingen bijleren om de scouts nog leuker te maken!

Zaterdag 01/12

‘Doe-eens-normaal-vergadering’

14u-17u

Jaja, vandaag gaan we heel normaal doen, geen zotte
toeren of gekke bekken maken….. Of wel? De leiding
weet het in ieder geval niet meer, dus komen jullie het
maar eens voordoen!

Zaterdag 08/12

Sinterklaas

14u-17u

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… Ben je dit jaar wel braaf
geweest? Dit zal je vandaag ontdekken, want Sinterklaas en Zwarte Piet
komen op bezoek. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe.

Zaterdag 15/12

Spaghettiavond

Vandaag gaan we helpen met het snijden van de groentjes
voor de spaghetti-avond! Tussendoor kunnen we met pasta
nog wat knutselen en het lokaal versieren. Meer info komt
nog via mail/brief.

14u-…

Zaterdag 22/12

kerstfeestje

19-22 uur

jinglebells, jinglebells, jingle all the way… Omdat de leiding ook
kerstavond moet gaan feesten bij de bomma, vieren we kerstmis
vanavond al. Leer de teksten van je favoriete kerstliedjes vanbuiten
en breng je goed humeur mee.

Zaterdag 29/12

Geen scouts

Het eerste pinkertje zit er al op! Goed vieren, vrolijk Kerstfeest, Gelukkig nieuwjaar,
gelukkige verjaardag en we zien jullie in 2019!

Als jullie eens een keertje niet kunnen komen is dat helemaal niet erg, maar
dan weten wij dit graag! Je kan dit laten weten via een e-mailtje op
givers@zonnepinkers.be of via een van onderstaande gsm-nummers. Je kan
het ons ook altijd laten weten voor of na een vergadering.
Paul: 0488/17.83.92
Natasja: 0498/62.53.50
Bryan: 0478/75.46.34

