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Liefste Vincies & ouders

 

Na een gezellige, warme en feestelijke periode om de start van het

nieuwe jaar te vieren, geven we nog een hele maand

avondvergaderingen. Kijk goed in jullie kajogi’s waar en wanneer

jullie deze maand worden verwacht. De leiding heeft examens en

we wensen hen heel veel succes en goede moed! Een nieuw jaar

gaat gepaard met nieuwe voornemens en mooie wensen. Wij

wensen jullie een spetterend, prachtig en magnifiek 2020! Een

jaar waarin jullie schitterende dromen mogen uitkomen. Een jaar

waarin jullie zich kunnen omringen met (scouts)vrienden en -

vriendinnen voor het leven en een warme familie. Een jaar waarin

amusement en plezier elke zondag centraal staan en jullie met veel

goesting naar de leuke scoutsactiviteiten kunnen gaan. Een jaar

vol succes op school, bij jullie sportactiviteiten, andere hobby’s en

in alles wat jullie doen. Een jaar waarin jullie uitkijken naar een

scoutskamp vol avontuur, maar ook gezellige kampvuren,

hartverwarmende vriendschapsmomenten en vooral heel veel

plezier. Kortom een jaar waarin jullie op en top Vincie mogen zijn,

waarin we met z’n allen een grote en warme groep vriendinnen

zijn, waarin we ons steentje bijdragen aan een mooiere wereld,

waarin we onszelf kunnen zijn, waarin we elkaar helpen en

steunen, maar ook waarin we met elkaar kunnen lachen, babbelen,

feesten, ons amuseren.Laat het een topjaar worden!

 

Onze beste wensen & een stevige linker van jullie groepsleiding

Fien, Anya en Emma

 



vrijdag 3 januari 

vrijdag 10 januari 
19u-21u 

19u-21u 
Vandaag spreken we af op de markt

want...

We gaan schaatsen!! yeeeeey! 

Wat nemen jullie zeker mee?

- handschoenen

- sjaal + dikke jas 

- centjes: 3,5 euro

 

Vandaag gaan we nog eens afspreken op

het lokaal! Er komen vandaag speciale

gasten... Dus komen is de boodschap! 

 

 



vrijdag 17 januari

vrijdag 24 januari 

19u-21u

19u-21u
Voor de laatste vergadering in januari

spreken we nog eens af aan het lokaal!

Kom als een "fancy vincie" en beleef de

avond van je dromen.... Een casino avond

whoehoeeeee! 

 

ps: Als inkom moeten jullie elk een

dessertje maken voor 4 personen en

meenemen :) 

 

Deze avond spreken we af aan het lokaal om

met zen allen een leuk filmpje te kijken! Kom

allemaal in jullie onesie/pyjama! 

 

ps: leiding komt ook in pyjama :)

 



zondag 2 februari 
14u30-17u15

 

Eindelijk zijn de gewone vergaderingen er terug! 

We gaan vandaag nog eens een vet bosspel

spelen op Puytvoet! 

 

Kom verkleed als je favoriete Disneyfiguur!

 



Tot volgende maand! :) 
kusjes

Fien, Lynn, Marie, Celine, Kato 


