Liefste Vincies en ouder(s)
De maand september zit er alweer op. Razendsnel is het
gegaan, de zalige start van een heerlijk scoutsjaar! Zowel de leden als de leiding genoten
met volle teugen van de nazomerse zondagen. Tijdens de overgang kon iedereen nog eens
naar hartenlust vuil worden om over te gaan naar de volgende tak, proficiat! Op de
startdag leerden leden en leiding elkaar beter kennen en mochten we nieuwe stoere
Vinciemeisjes verwelkomen. September afsluiten deden we in stijl met onze BBQ en
Zomerbar, het was een succes en dat mede dankzij jullie! Bedankt aan iedereen die is
komen eten, sfeer is komen opsnuiven en heeft gejuichd tijdens de kampdansen. Eén ding
is zeker, we zijn het niet verleerd na Corona om met volle teugen te genietn. Merci!
We zetten het scoutsjaar vrolijk verder in de maand oktober. Het eerste weekend van
oktober (zondag 3 oktober) is het jammer genoeg géén vergadering. Tijdens dit weekend is
de leiding op planningsweekend om een fenomenaal jaar in elkaar te steken. Maar…trek
gerust jullie vincie-uniform aan! Natuurlijk staat de week erna alle leiding weer paraat om
er een lap op te geven.
Aansluitend na de vergadering is het zondag 10 oktober INFO-MOMENT aan het lokaal.
Tijdsens het info-moment zal niet alleen de leiding info geven over het komende
scoutsjaar maar kunnen jullie zich ook verwachten aan meer info van de groepsleiding.
Zondag 17 oktober kunnen alle leden genieten van een gewone zondagvergadering.
Vrijdag 22 oktober mogen alle Vincies hun favoriete uniform voor een keer aandoen naar
school! We tonen op Dag van de Jeugdbeweging dat we één groot Vincieteam zijn. Ga
gerust langs op het Sint-Nicolaasplein vanaf 6u om te smullen van een een boterkoek voor
school en spring gerust na school ook langs voor after-school plezier! Hou zeker het
facebook evenement in de gate voor meer info! Zondag 24 oktober kan er dan naar
hartenlust nagenoten en nagepraat worden over de dag van de Jeugdbeweging tijdens
gewone vergadering. Oktober sluiten we af met een knaller: het laatste weekend gaat elke
tak op weekend! Weekenduitnodigingen volgen via jullie eigen leiding.
Veel scoutsplezier in oktober!
Stevige linker
Anya – Emma – Marie – Fien – Flore
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