
Liefste Vincies en ouders,

We weten het niet hoe het met jullie zit, maar wij genieten nog steeds na
van de kaas & wijn! Aan allen die aanwezig waren, merci!! Het deed weer
deugd samen te kunnen tafelen en genieten.

We zetten deze scoutsvreugde maar al te graag weer verder in April!

En zijt maar zeker dat deze maand in stijl geopend wordt! De jongste
takken (kapoenen - kabouters - joka’s) starten april met een takweekendje!
De leiding haalt hun creatiefste spellen weer boven en ook de foeriers
zullen zorgen voor haute cuisine! Meer info volgt in de uitnodiging die jullie
van jullie leiding krijgen!

Op zaterdag 2 april houden de gidsen hun grote actie voor hun
buitenlands kamp naar Montenegro: de paasbloemenverkoop! De
jonggidsen hebben zondag 3 april een gewone vergadering!

Het weekend van 9 en 10 april is het geen scoutsvergadering! We wensen
jullie allemaal een heel fijne paasvakantie!

Jammer genoeg is ook het weekend van 15-17 april een scoutsloos
weekend, jullie leiding is namelijk op ontspanningsweekend! Tijdens dit
weekend worden ze door de GRL extra hard in de watten gelegd om hen
te bedanken voor hun inzet doorheen het jaar!

April wordt afgesloten met een specialeke! Voor de jongste takken
(kapoenen - kabouters) is het op zaterdag vergadering van 14u - 17u! En
niet zomaar een vergadering, neem allemaal jullie mama en/of papa mee
want het is oudervergadering! Voor de joka’s, jonggidsen en gidsen start de
dag al om 10u30. Vandaag worden zij ondergedompeld in de technieken
die een echte scouts moeten kennen: sjorren en tenten opzetten! Vergeet
zeker geen lunchpakket en 2€! Om 17u worden alle ouders verwacht voor
een gezellige buitenbar om de sjorkunsten van jullie dochters te
bezichtigen! Om 18u keert iedereen voldaan naar huis, behalve de oudste
takken (jonggidsen - gidsen) want zij overnachten een nachtje in de tent op
het lokaal!

Een fijne maand gewenst!

ps. hou zeker 1 mei vrij, dan is het kampinfo!

Scouteske linker

De groepsleiding
Anya - Emma - Marie - Fien - Flore

 
 



 

10 April

Dit weekend is het ook 
 helaas geen vergadering,

want jullie leiding is op
ontspanningsweekend!

 

17 april

Vandaag is het
vergadering op het lokaal

van 14u30 tot 17u15.
Na de vergadering is het

ook kampinfo!

1 mei

 
Vandaag is het

oudervergadering. Joepiee!!
Alle ouders mogen dus mee
met hun kapoenen spelletjes
komen spelen op het lokaal

van 14u tot 17u.
Na de vergadering is er nog

een buitenbar waar jullie
kunnen genieten van een

hapje en een drankje! 
 

zaterdag
23 april

Dit weekend is het
kapoenenweekend!!

De uitnodiging is via mail
verstuurd!

Laat zeker weten via mail
of je meegaat of niet!

1-3 April

Dit was het dan alweer voor de maand april!
 Marie, Lisa, Lynn, Eefje, Elisabeth, Lieselotte en Silke

KAJOGI APRILKAJOGI APRIL

Vandaag is het helaas
geen vergadering! 

Geniet van jullie
paasvakantie!

 


