
Liefste Vincies en ouders,
 

De maand januari is weer voorbij gevlogen! Dat wil zeggen dat ook 2023
met een scoutsknal gestart is. Nu de leiding hun examens achter de rug zijn
laten we in februari de avondvergaderingen achter ons en kunnen we weer

op onze gewoonlijke zondag ravotten.
 

Gedurende de eerste 3 zondagen van de maand staat de leiding weer klaar
met de gekste, leukste en coolste activiteiten! Kijk zeker goed in de kajogi

waar je verwacht wordt.
 

Tijdens het laatste weekend van februari (24-26 februari) gaan de
duoweekends door. Dit is een weekend waar je alle leden van je eigen

leeftijd van de andere scoutsgroepen in District Klaas beter leert kennen.
Deze weekends gaan door voor de eerstejaars joka’s, tweedejaars

jonggidsen en derdejaars gidsen. Meer info over dit weekend volgt via jullie
leiding. (Voor de andere leden van de joka’s, jonggidsen en gidsen is het dit

weekend helaas geen vergadering.)
 

Zondag 26 februari is het kapoenendag. Meer info volgt via de
kapoenenleiding.

 
Hou zeker ook al zaterdag 18 maart vrij want dan zal onze jaarlijkse Vincie

Kaas & Wijn plaatsvinden! Meer info volgt.
 

Wij wensen jullie een fijne maand!
 

Scouteske linker,
De groepsleiding

Eefje - Elisabeth - Nina - Marie
 

 
 
 



Vanaf deze week zijn het
terug gewone vergaderingen!
We spreken af op puytvoet
van 14u30 tot 17u15.

Groetjes de
kabouterleiding

Lola - Lisa - Rosa - Betty

Breng deze week allemaal
jullie koksmuts mee want
van 14u30 tot 17u15 is het
kookvergadering in het
lokaal. Tot dan!

Ook deze week is het weer
vergadering van 14u30 tot 17u15.
De locatie zal later nog worden
meegedeeld.

zondag 12
februari

KAJOGI
FEBRUARI

zondag 5
februari

zondag 19
februari

zondag 26
februari

Vandaag is het
wieltjesvergadering! We zien
jullie graag verschijnen op de
parking van het
shoppingcenter (kant burger
king) van 14u30 tot 17u15.
Vergeet geen wieltjes!


