
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
 



 
Dit weekend starten de zondag-
vergaderingen weer en we gaan

er meteen een lap op geven!
Kom allemaal verkleed in iets
dat start met de eerste letter
van je naam. We spreken af in

het park aan het Reynaertbeeld
om 14u30. Om 17u15 mogen
jullie jullie dochters daar ook

terugkomen ophalen. 

 
Wieltjesvergadering! Kom
massaal om 14u30 naar de
parking van het Waasland
Shopping Center (aan de

Burger King) en neem "iets op
wieltjes" (rolschaatsen, step,
fiets, skateboard,...) mee. De

vergadering is gedaan om
17u15.

Het is het speciale dag vandaag
want het is... KAPOENENDAG!!!

Op deze dag komen de
kapoentjes van alle scoutsen in
District Klaas samen om 1 groot

spel te spelen. Komen jullie
ook? Verdere info volgt nog.

 
Het is bijna valentijn! Hoe leuk?!

Wij maken dit weekend graag
extra leuk voor jullie met een

super mega cool spel. De
kapoentjes worden verwacht

aan de ingang van de puytvoet-
wegel om 14u30 en mogen

terug opgehaald worden om
17u15.

FEBRUARI
kajogi
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