Allerliefste jogi’s en ouders
Hieronder kunnen jullie al onze activiteiten terugvinden voor de eerste maanden van het scoutsjaar. Er
staat ons heel wat leuks te wachten, neem snel een kijkje!

Smeer jullie benen al maar in,
want vandaag leren we de jaardans!

Vandaag komen er nieuwe jogi’s!
Samen gaan we allerlei spelletjes spelen om elkaar te
leren kennen en bespreken we wat wel en niet kan
doorheen het scoutsjaar.

Vandaag gaan we op zoektocht doorheen
het park. Wanneer de zoektocht tot een goed
einde is gebracht, hebben we alle
ingrediënten verzameld om een cake te
maken!

Vandaag staat de vergadering helemaal in teken van de politie!
Kom gerust verkleed als boef of agent naar de scouts!

TUUUTUUUTTUUUT! Hoor jij de brandweer sirene ook?
We gaan een bezoekje brengen aan de brandweer!
Concrete informatie hierover volgt nog.

Oh neen, Lise is ziek! Laten we samen spelletjes spelen en
Lise genezen zodat zij er volgende week weer bij kan zijn!

Vanavond gaan we lekker griezelen!!
Knutselen met pompoenen, griezelverhalen vertellen,… Alles kan!
Wie kan er zich het engst verkleden? (verkleden mag)

Ahoi kameraadjes, het is tijd dat de piraten van hun schip
gaan en op schattentocht gaan.
Ben jij goed in kaart lezen? Kan jij de foto herkennen?
Slagen de piraten er in om de schat te vinden?
(verkleden mag)

Trapje op, trapje af. Waar eindig jij op de
ladder na de spelletjes?

Vandaag is er geen scouts!
De leiding gaat op weekend om
elkaar beter te leren kennen.

Jammer genoeg kunnen jullie vandaag niet
naar de scouts komen. De leiding gaat naar
school om leuke spelletjes te leren voor jullie!
We zien jullie graag volgende week terug!

Dit weekend slapen we met z’n allen gezellig
op het lokaal. Vrijdag om 19u worden jullie
verwacht en zaterdag om 11u mogen jullie
opgehaald worden door de ouders.
Wat breng je zeker mee:
- Pyjama, bedje of matras en slaapzak,
medicatie (indien nodig) , toiletzak,
propere kleren en een goed humeur!

Zie ginds komt de stoomboot, uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint Nicholaas, ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer.
Hoe waaien de wimpels, al heen en al weer.
Zijn knecht staat te lachen, en roept ons reeds toe:
“Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!”
Oh, lieve Sint Nicholaas, kom ook eens bij.
En rijd toch niet stilletjes onze scouts voorbij!

Vanavond kunnen jullie allemaal komen
smullen van onze lekkere spaghetti.
Help jij ons mee het lokaal te versieren?

Het
is bijna kerst en daarom gaan we allemaal
een cadeautje maken voor de mama’s en de
papa’s. Daarna zetten we het scoutslokaal op
zijn kop en gaan we feesten!

De Jins plannen heel deze vergadering, spannend! Kom jij mee
kijken naar wat de Jins hebben gepland?

Als jullie een keertje niet kunnen komen is dat helemaal niet erg, maar dan weten wij
dit graag! Je kan dit op verschillende manieren laten weten:
- Via een smsje op onderstaande nummers
- via mail: jogis@zonnepinkers.be
- het mondeling te laten weten voor of na de vergadering

