Kalender Jins
01/04

Interim vergadering 13u30-16u30
Hoe is dat toch om eens een activiteit te geven en om voor al die
kindjes te zorgen? Dit zullen jullie vandaag eens beleven, geen paniek
de vaste leiding zal dit samen met jullie doen. (Hou er rekening mee
om de vrijdagavond eventueel te takraden)

08/04

ERROR!!! 19u – 4u (uren zullen nog veranderen)
DE fuif van het jaar zal nog eens knallen. Over dag mogen jullie zeker
helpen met het klaar zetten van de fuif, maar dit is niet verplicht.
’s Avonds runnen we als financiële actie de vestiaire, we werken hierbij
met shiften zodat jullie ook eens kunnen feesten/anderde dingen doen.

14/04
16/04

Groepsweekend
Hou de vrijdag volledig vrij, de Givers en Jins vertrekken dan in de
voormiddag richting het terrein. (Brief komt apart)

22/04

Geen vergadering
Even een weekendje algemene rust, of om nog een spetterende bar te
geven als financiële actie?!

29/04

Interim vergadering13u30 – 17u
Na de eerste interim vergadering gaan we een stapje verder, eigen
actviteit en zelf afspraken maken: SPANNEND!!!

05/05
07/05

Feestweekend 60j scouts
De naam zegt volgens mij genoeg, we blazen 60
kaarsjes uit met de scouts, en dit moeten we
natuurlijk vieren, info staat op Facebook (QRcode) en op het foldertje die je nog krijgt!!

13/05

Moederdagpakketjes + district spel 11u – 17u
In de namiddag spelen we een groot spel met
het district, nadien maken we de pakketjes voor alle mama’s.

20/05

Gie zie mien zjee kapiting!!!14u – 16u
Voor de vlotten wedstrijd van volgende week zulle we maritieme en
engineering skills boven halen en het beste vlot ooit bouwen!!!

27/05

Vlotten wedstrijd aan de Krekemeersen 13u – 17u30
De speelstraat zit dit jaar in een ander jasje, dit jaar kunnen we het
omschrijven in 3 termen: Jongeren (14-18 jaar), vlotten wedstrijd en
bumperballs!!!

Een stevige scoutslinker,
Stef: 0475/96.53.33 (takleider)
Jasper: 0472/23.26.92

Jinleiding@scoutskortemark.beHeb je een vraag of opmerking, laat gerust iets weten!!

