
KAJOGI
DECEMBER
 



voorwoord

 
 

 
 

Dag Vincies & ouders

 
De laatste maand van 2019 is aangebroken. Niet getreurd, het belooft een maand vol warmte, gezelligheid, plezier en samenzijn te worden. Hij komt, hij
komt…! Bij de Vincies zal Sinterklaas langskomen in het weekend van 1 december. Hij brengt zijn pieten mee en een zak vol lekkers. Hopelijk leest hij in
zijn boek enkel over brave Vincies en krijgt iedereen snoepgoed! Wanneer Sinterklaas terug naar Spanje is vertrokken, is het tijd voor nog meer winterse
gezelligheid. Zoals elk jaar organiseren de Vincies samen met de VZW een Wintermarkt. Alle ouders en Vincies zijn hier welkom. Elke tak knutselt op
voorhand leuke spulletjes die dan worden verkocht. Uiteraard zijn er ook heerlijke versnaperingen en drankjes. Deze Wintermarkt gaat door op zaterdag 14
december van 19u tot 21u aan ons Vincielokaal. Het geld dat we inzamelen op deze avond schenken we ook dit jaar weg aan het goede doel via Music For
Life. Zo kan u naast de gezellige babbels rond ons kampvuur en het lekkers dat u kan eten en drinken op onze Wintermarkt, ook het goede doel steunen!
Iedereen van harte welkom! In december zijn het voor de gidsen elke week avondvergaderingen omwille van de examens. We willen alle studerende Vincies
heel veel goede moed wensen! Voor de andere takken starten de avondvergaderingen na de Wintermarkt. Het weekend van 28 en 29 december is het géén
vergadering. Om af te sluiten wensen we jullie jne feestdagen vol amusement, warmte, liefde en vriendschap. Alvast een schitterend en hartverwarmend
2020!!!

 
Een stevige linker (én 3 dikke kussen voor Nieuwjaar) van jullie groepsleiding

 
Anya, Fien en Emma 



vrijdag 6 december

LOKAAL
Joepie! knutselvergadering
Vandaag halen we onze creatieve zelf naar boven,
en spreken we af aan het lokaal om 20 u tot 22 u!



zaterdag 14
december 

ALLEMAAL WELKOM
OP DE  WINTERMARKT

AAN HET  LOKAAL ,
VANAF 1 9  UUR .  

SUPER  GEZELL IG  : )

wintermarkt
 



vrijdag 20 december

PUYTVOET

Kom samen met ons de kerstvakantie
inzetten, op Puytvoet. 
We zien elkaar van 20 u tot 22 u!



27 DECEMBER
 jammer, het is kerstvakantie, dus geen vergadering :(



Dit was het alweer voor de maand
december, geniet van de Kerstvakantie en
we zien elkaar volgend jaar terug ;) 
 
liefs

MARIE, LOTTE, LOTTE EN LIESELOTTE

 


