
KAJOGI JANUARI

Weekend 
6-8/01/2023

 

Dit weekend is er geen
vergadering. Geniet nog van jullie
laatste weekend kerstvakantie. Tot

volgende week. 

Zaterdag
14/01/2023
Vandaag is het vergadering aan
het lokaal. We spreken af om 18u

aan het materiaalkot en jullie mogen
hier om 20u opnieuw worden

opgehaald. Kleed jullie lekker warm
aan want we zullen buiten spelen! 

Zaterdag
21/01/2023

Vandaag opnieuw
avondvergadering van 18u tot 20u.
We spreken af aan het materiaalkot

en jullie mogen hier ook worden
opgehaald. Breng zeker een leeg

wc-rolletje mee!! 

Vrijdag
27/01/2023
Vandaag is het alweer de laatste
avondvergadering. We spreken

zoals gewoonlijk om 18u af aan het
materiaalkot en jullie mogen hier om

20u opnieuw worden opgehaald.
We kijken een film vandaag. Breng
gerust een warm dekentje mee of
iets lekkers om te eten. We maken

er een gezellige avond van!! 

Voorwoord  Januari

Liefste Vincies en ouders,

Een heel gelukkig 2023 gewenst! Dat 2023 een jaar mag zijn waarin al jullie dromen
uitkomen. Samen met alle vincies maken we er een topjaar van!

Ook in het nieuwe jaar staan we weer wekelijks paraat met fijne spelletjes.
Het eerste weekend (30/12-1/1) en het tweede weekend (6/1-8/1) van het jaar is het
geen vergadering zodat iedereen nog volop kan genieten van de feestvreugde en de
kerstvakantie. 

Naar jaarlijkse gewoonte starten we daarna met avondvergaderingen aangezien
onze leiding volop in examenmodus is. Wees dus extra lief voor jullie leiding en
vergeet ze zo nu en dan geen succes te wensen! De avondvergaderingen vinden
plaats op vrijdag of zaterdag voor alle takken, afhankelijk van wat de leiding kiest.
Bekijk dus zeker aandachtig de kajogi voor de dag, uren en locatie! Vanaf zondag 5
februari gaan de gewone vergaderingen weer van start.

Warme en feestelijke groetjes,
De Groepsleiding
Elisabeth - Eefje - Nina - Marie

Dat was het dan voor deze maand. We hebben er al heel veel zin
in!! Liefs de kapoenenleiding,

Silke; Fien, Émilie & Floor 


