KABOUTERS
Dag lieve Kaboutertjes en ouders,
Zijn jullie klaar voor een nieuw scoutsjaar? We zullen er een leuk, cool, tof,
spetterend en vooral een plezant jaar van maken! Wij zijn er alvast klaar voor, jullie ook?

Zat 8 sept 14u – 16u30:

STARTDAG
Lieve kabouters, eindelijk is het zover! Tijd om jullie
scoutshemden aan te trekken en vol enthousiasme het nieuwe
jaar te gemoed te gaan! Vanaf 16u zijn de ouders welkom voor
een drankje terwijl het jaar thema wordt gebracht aan de hand
van een toneeltje. Tot dan!

Zat 15 sept 14u – 16u:

11’JESSTOF
Opgepast!!! De reuzen passeren ons pad!

Zat 22 sept 14u – 16u:

DOOP !
Doe allemaal je vuilste kleren aan. Het is tijd om te ravotten in
de modder met een gezicht vol bloem, ei, mayonaise enzovoort
.

Zat 29 sept :

GEEN VERGADERING

Zat 6 okt:

GEEN VERGADERING

Zat 13 okt 14u – 16u:

WIE HEEFT HET LOKAAL GESTOLEN?
Help ons de lokalen terug te veroveren en de dader te pakken!

Zat 20 okt 14u – 16u:

PANG PANG !!!
Een vergadering vol gevecht!

Zat 27 okt:

GEEN VERGADERING

Zat 3 nov 14u – 16u:

HALLOWEEN
Halloween is ons favoriete feest, dan zijn we verkleed in een
griezelbeest!

Zat 1O nov:

GEEN VERGADERING
Geen paniek! Zo lang hoef je ons niet te missen, want ’s avonds
is het de jaarlijkse BBQ .

16, 17 & 18 nov:

WEEKEND!
Een volledig weekend scouts? We zullen er nooit genoeg van
krijgen! Verdere informatie volgt via mail.

Zat 24 nov 14u -16u:

BACK TO THE CLASSICS
We halen de klassiekers boven!

Zat 1 dec 14u – 16u:

SINTERKLAAS
De Sint komt op bezoek! Hopelijk zijn jullie een beetje braaf
geweest.

Zat 8 dec:

GEEN VERGADERING

Zat 15 dec 14u – 16u:

VAL NIET VAN DE WOLKEN!
Volgen we onze fantasie? Of moeten we proberen zo hoog
mogelijk te blijven?

Zat 22 dec:

GEEN VERGADERING
Kerstmis komt eraan!

Zat 29 dec:

GEEN VERGADERING
De leiding moet studeren .

Vrij 4 jan 19u – 21u:

FILMVERGADERING
Tijd voor een gezellige avond met een fleecedekentje tijdens
deze koude dagen.

Een stevige scoutslinker,
De kabouterleiding
Als er nog vragen zijn kun je deze altijd voor of na een vergadering aan
ons komen stellen of mailen naar
kabouterleiding@scoutskortemark.be

Imanni De Meulenaere (takleidster): 0479/18 65 03
Brecht Bentein :

0475/52 92 44

Pieter Favoreel:

0492/31 13 61

Ashley Muyllaert:

0474/91 34 86

