Beste Vincies & ouders,
Het is weeral maart de maand van de lente maar vooral een maand vol speciale
activiteiten!
De maand start met een niet zo gewone zondagsvergadering op 6 maart. Deze
zondag is het leidingswissel, dan krijg je voor één keer leiding van een andere
leidingsploeg! Mega leuk.
Het weekend daarop is het vergadering op zaterdag. Het is ook niet zomaar een
vergadering maar wel DISTRICTSDAG! . In Sint-Niklaas zijn we met verschillende
scoutsgroepen en op
Districtsdag bundelen we onze krachten om te laten zien hoe leuk het is om een
scoutsmeisje of –jongen te zijn. Deze fantastische dag start op Puytvoet meteen
massapicknick, daarna spelen we per leeftijdstak een tof spel. Als we zijn
uitgespeeld, stappen we met z’n allen in stoet naar de Grote Markt waar we deze dag
afsluiten. De uitnodiging volgt via mail. We moedigen aan om met de fiets naar
Puytvoet te komen of te kiezen om te carpoolen met andere leden.
Ook het weekend daarop is het tijd voor een knaller van formaat namelijk onze KAAS
& WIJN op zaterdag 19 maart! U bent van harte welkom op deze gezellige avond met
heerlijke kazen en wijnen, lekkere fricandon of geniet u van een veganistisch menu?
Alle informatie is terug te vinden via deze link https://shop.stamhoofd.be/kaas-wijn2022/. Let op de inschrijvingen sluiten 13 maart om middernacht!
Het laatste weekend van maart sluiten we af met een vertrouwde
zondagsvergadering op zondag 27 maart. Jullie leiding bokst voor jullie de leukste
spellen in elkaar en jullie kunnen jullie beir nog eens uitlaten.
Lees altijd goed jullie kajogi waar jullie worden verwacht.
Stevige linker van jullie groepsleiding,
Anya – Emma – Marie – Fien - Flore
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Vandaag is het leidingswissel! Benieuwd wie deze
week jullie nieuwe leiding wordt?? Kom van
14u30 tot 17u15 naar de bossen van Puytvoet.
Tot dan!

Districtsdag!!
Jullie worden verwacht van 12u-17u op een nog
onbekende locatie. Extra informatie volgt via e-mail.
Be there!!

Vandaag is het een hoogdag, kaas en wijn!!!! (18u - OLVP)
Vergeet jullie zeker niet in te schrijven en hopelijk zien
we jullie daar massaal aanwezig. Zondag is het helaas
geen vergadering...

Deze middag spreken we van 14u30 tot
17u15 af op Puytvoet.
Kom verkleed als zeediertje (zeer belangrijk!)
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