KABOUTERS
Dag kabouters en ouders,
Hier zijn we dan met de tweede kalender van dit jaar. Na een geslaagde eerste 4
maanden zullen we de komende maanden nog beter, toffer, leuker en plezanter maken!
Het kamp gaat door van 8/07/2019 - 15/07/2019.

Vrij 11jan 19u-21u:

NIEUWJAARSFEESTJE
Om het nieuwe jaar in te zetten, zijn jullie uitgenodigd op ons
nieuwjaarsfeestje. Jullie moeten dus een cadeautje meenemen
van €5.

Zat 19 jan :

GEEN VERGADERING

Zat 26 jan 14u - 16u:

GEZELSCHAPSPELLETJES
2 uur lang gezelschapspelletjes spelen, en wie weet krijgen
jullie wel pannenkoeken!

Zat 2 feb 14u - 16u:

KNUTSELEN
Een vergadering waarin we allerlei dingen in elkaar knutselen.

Zat 9 feb 14u - 17u:

SCHAATSEN
Vandaag voelen we ons een echte ijsprinses en tonen we onze
kunsten op het ijs. Meer info volgt.

Zat 16 feb 14u - 16u:

VALENTIJN VERGADERING
Wie weet vind je vandaag wel jouw prins op het witte paard!

Zat 23 feb :

GEEN VERGADERING

Zat 02 ma 14u - 16u:

CARNAVALVERGADDERING
Je mag eens een dagje zijn wie je maar wilt. Trek vandaag je
mooiste en grappigste verkleedkleren aan!

Zat 09 ma 14u - 16u:

WELPEN VS. KABOUTERS
Vandaag is het moment waarop wordt uitgevochten wie de
beste groep is!

Zat 16 ma 14u - 16u:

ZWERFVUILACTIE
Helpen jullie met ons mee alles weer mooi te krijgen?
Meer info volgt.

Zat 23 ma 14u - 16u:

THE WAR AN DE PITTN
Vergadering gaat door aan de Krekemeersen. We spreken zoals
altijd af om 14u aan het lokaal.

Zat 30 ma 14u - 16u:

LEIDING VS GASTEN
Wie wint deze epische strijd?

Zat 6 apr 14u - 16u:

GEEN VERGADERING

Zat 13 apr 9u - 11u:

ONTBIJTVERGADERING
Vandaag gaan we lekker samen ontbijten. Gelieve 2 euro mee
te brengen.

Zat 20 apr 14u - 16u:

ASHLEY IS BIJNA JARIG VERGADERING
Feestje ofwa?

26- 28 apr :

GROEPSWEEKEND
Meer info volgt.

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

