
Beste Vincies en ouders,
De koude maand December staat voor de deur. Het wordt winter en de

dagen worden korter, maar we maken er weer een gezellige en 
plezierige maand van! 

In het begin van de maand (zondag 4/12) komt de Sint langs 
bij alle brave Vinciemeisjes. 

 
Zaterdag 10 december organiseren we onze jaarlijkse WINTERMARKT. De

Wintermarkt gaat door aan het lokaal van 18u tot 21u. We verwelkomen
jullie graag voor een gezellig samenzijn, hapjes, warme drankjes en veel

warmte aan het kampvuur. Alle takken knutselen leuke knutselwerkjes die we
verkopen. De opbrengst van de kerstmarkt schenken we zoals gewoonlijk

aan een goed doel. Het goede doel en de uitnodiging 
zal via mail bekendgemaakt worden. 

 
Vanaf de maand december gaan voor de oudste takken (jonggidsen en
gidsen) de avondvergaderingen van start omwille van hun examens. We
wensen iedereen met examens heel veel goede moed en succes! Vanaf

vrijdag 16 december gaan de avondvergaderingen van start voor de andere
takken. Het weekend van 23 en 30 december is het geen vergadering. Het
laatste weekend van de kerstvakantie (6 en 7 januari) zijn we wel weer van

de partij! Vergeet jullie zeker tijdens deze avondvergaderingen niet 
extra warm aan te kleden.

 
We willen iedereen een hele fijne kerstvakantie wensen, gezellige en

liefdevolle feestdagen en alvast een spetterend begin van 2023!
Stevige linker van jullie groepsleiding,

Elisabeth – Eefje – Nina – Marie 



Zaterdag 
10 december(18u-21u)

Zaterdag 3 december (20u-22u) 
Op de eerste avondvergadering van het jaar
gaan we knutselen voor de wintermarkt! 
We gaan iets suuuperlekker maken(zie foto)!
Breng allemaal iets mee dat kan dienen als
topping voor op de chocolade! Denk aan
nootjes, rozijntjes, sprinkels,...

We nodigen jullie en jullie ouders 
graag uit op onze jaarlijkse wintermarkt! 
Kom een drankje drinken, hapje eten en babbeltje
slaan bij een gezellig kampvuur en steun daarmee
een goed doel! Uitnodiging en informatie over het
goede doel volgen nog via mail! 



23/24 en 30/31 december 

Vrijdag 16 december (20u-22u) 

Deze twee weken is het geen vergadering. 
We wensen jullie allemaal heel fijne kerstdagen

en een gelukkig nieuwjaar! 
Nina, Heloise, Sjarlot en Marie 

We verzamelen in het park! 
We verwachten jullie verkleed in 

jullie beste kerstman-outfit. 

ho-ho-ho!


