
KAJOGI
MEI

Beste Vincies & ouders,
Alweer een nieuwe maand, wat ook een nieuwe kajogi en een nieuw voorwoord

betekent. Vinden jullie ook dat het jaar voorbij vloog? Afgelopen maanden hadden we
veel speciale activiteiten waardoor het even leek alsof we waren vergeten dat we

normaal op zondagmiddag ravotten. Maar niet getreurd, jullie leiding geeft er deze
maand opnieuw een stevige lap op zodat de laatste scoutszondagen van dit jaar

abnormaal fantastisch worden.
 

Zondag 1 mei verwachten we voor de scoutsvergadering om 17u15alle ouders (buiten
die van de kapoenen, zij worden 8 mei verwacht) aan het lokaal. Zoals eerder dit jaar

aangekondigd, geven we dan al een kampinfo. De leiding geeft alle praktische
informatie, licht al een tipje van de sluier over het thema of wat er te gebeuren staat.

Daarna kan het aftellen écht beginnen!
 

Op kamp gaan kost ook geld. We proberen de kampprijs zo laag mogelijk te houden
zodat het (hopelijk) voor de meeste ouders betaalbaar blijft. Indien u toch vragen,

opmerkingen of bedenkingen heeft rond de kampprijs dan zijn wij zeker bereikbaar
om hier met u over te praten en samen een oplossing te zoeken. We willen dat alle

Vincieleden mee kunnen op kamp & daar de tijd van hun leven beleven!
 

Zondag 8, 15 en 22 mei zijn het voor iedereen een gewone zondagvergaderingen,
smeer jullie goed in want in mei kan de zon al hard schijnen! Vanaf het weekend van
27-29 mei starten de avondvergaderingen omdat de oudste leden en leiding aan de

examens beginnen. We wensen iedereen alvast veel succes en plezierige en
ontspannende studeerpauzes op de avondvergaderingen!

 
Ziezo, dat was het voor de maand mei. Trek elke zondag jullie mooiste bordeaux-

groene outfit aan en amuseer jullie, samen met jullie Vincievriendinnen abnormaal
hard zoals enkel Vincies dat kunnen.

 
Stevige linker van jullie groepsleiding,
Anya – Emma – Marie – Fien - Flore

 



Liefste kabouters, 

Het is al mei, wat gaat het
jaar snel! 

Hebben jullie weer zin in
een maand vol leuke

spelletjes, vincie-
vriendinnetjes en plezier? 

Kijk dan zeker hieronder
zodat jullie geen enkele

vergadering missen! 



Vandaag verwachten we jullie aan het
lokaal op de gewone uren voor alweer

een topnamiddag!
 

Achteraf om 17:15 is het kampinfo aan
het lokaal waar we al redelijk veel
informatie over het kamp zullen

onthullen, spannend! 

  Z O N D A G  1  M E I  

 
Deze namiddag spreken we nog eens af in het park

van 14:30 tot 17:15. 
 

Wie is er klaar om daar de mooie lentekleuren te
bewonderen? 

 
We spreken af aan het Reynaertbeeld.  

 
JOEPIE! 

  Z O N D A G  8  M E I  



Vandaag plannen we een speciale vergadering
in, namelijk een OCHTENDVERGADERING! 

 
We verwachten jullie om 10u aan het lokaal. Om
12u30 mogen jullie weer opgehaald worden door

jullie ouders. 
 

Het wordt leuk!  

Locatie: lokaal, materiaalkot
Uren: 14:30 - 17:15

 
We maken er weer een knaller van een vergadering van!  

 
 
 

Z O N D A G  1 5  M E I

TOT IN JUNI! 
KUSJES, JULLIE 6 KABOUTERLEIDING.

MARIE          FIEN        KATO           ROSA         NINA        ANSO

ZONDAG 22 MEI 

VRIJDAG 27 MEI 
Maak jullie klaar voor alweer de
allereerste avondvergadering! 

 
We spreken af om 19u op Puytvoet
aan het begin van de wegel. Om 21u

is de vergadering gedaan. 
 

Tot dan!  


