JONGGIDSEN
Dag liefste jonggidsjes en ouders!
We staan voor een nieuw, spetterend scoutsjaar met opnieuw veel leuke vergaderingen! Hier is jullie
eerste kalender, we hopen dat jullie er zin in hebben, want wij zien het volledig zitten. Dit jaar leggen
we ook duidelijk de regel op dat je in het scoutsjaar minstens 6 vergaderingen doet, voor je meegaat
op kamp!! (Dit omwille van totems, financiële acties…)

ZAT 09/09

Startdag

14u-16u30

We vliegen erin, patat! Pak gerust nieuwe vriendjes mee die ook in de
scouts willen komen, hoe meer zielen hoe meer vreugd. De ouders zijn
vanaf 16u ook welkom voor een drankje.

ZAT 16/09

Out of the wifizone
14u-16u
We stappen even uit de dagelijkse sociale media, hou jullie vast!

ZAT 23/09

GEEN vergadering

ZAT 30/09

Doop
14u-16u
Doe extreem vuile kleren aan, deze kunnen van pas komen hihi ☺.

ZAT 7/10

Dorpsspel

14u-16u30
We maken K-town onveilig!

ZAT 14/10

GEEN vergadering
Jullie lieve leiding gaat het komende scoutsjaar voorbereiden

ZAT 21/10

Extreme vergadering
14u-16u
Jonggidsen en extreme spelletjes, daar zeggen we geen nee tegen.

ZAT 28/10

GEEN vergadering

ZAT 4/11

Ontbijt

9u-11u30
Kom maar allemaal in jullie pyjama en met heeeel veel honger!

10-11-12 NOV Weekend
Ons eerste weekend oléé! Geen paniek, jullie krijgen hier nog meer
informatie over.

ZAT 18/11

GEEN vergadering
Deze avond is het de jaarlijkse scoutsbbq, allemaal welkom! Ook broers,
zusjes, tantes, nonkels, oma’s en opa’s mogen komen.

VRIJ 24/11

CSI: Crime Scouting Investigation

20u-22u30
Verrassing!

ZAT 02/12

Sinterklaas
14u-16u
De lieve, oude man is weer met z’n paard van Spanje afgekomen om de
scouts onveilig te maken.

Een stevige scoutslinker,
De jonggidsenleiding

Als er nog vragen zijn kun je deze altijd voor of na een vergadering
aan ons komen stellen of mailen naar
jonggidsenleiding@scoutskortemark.be

Brecht Bentein (takleider)

0475/52 92 44

Fran Vermeulen

0499/31 16 25

Imanni De Meulenaere

0479/18 65 03

Caitlin Muyllaert

0496/52 27 29

