Kabouters Juni
7 juni FREE-PODIUM
Vandaag kunnen jullie je podiumkunsten eens laten zien! En onder podiumkunsten verstaan wij:
dansjes, liedjes zingen, playbacken, toneeltjes, stand-upcomedy,… Wij verwachten iedereen om
14.00u aan het lokaal met een ineengestoken act!
14 juni MASSASPELEN
Jullie krijgen de kans om samen te spelen met scoutsleden van andere takken want we gaan
massaal spelletjes spelen! Om 14.00u aan het lokaal en we eindigen weer om 16.30u.
21 juni LILSE BERGEN
Dit is de laatste vergadering van het jaar (volgende week is het geen vergadering). En zoals elke
vergadering die we gedaan hebben dit jaar, gaat deze ook héél leuk zijn: we gaan namelijk
zwemmen in de Lilse bergen! We spreken er af om 13.00u aan de hoofdingang en om 16.15u
mogen de ouders jullie weer komen ophalen. Vergeet je zwemgerief en 3.5 euro niet! Als het
slecht weer is gaan we niet zwemmen maar doen we ginder een fantastisch spel.
28 juni GEEN VERGADERING
Vandaag is het spijtig genoeg geen vergadering want er huist een zekere Roefel in het dorp. Jullie
zullen je deze namiddag dus niet hoeven te vervelen!

!!! BELANGRIJK VOOR DE OUDERS !!!
Wij gaan op kamp van 24 tot 31 juli naar Brecht.
Op 7, 14 en 21 juni organiseren we na de vergadering (om 16.30u) een infomoment over dit kamp in ons
lokaal. Als u als ouder niet aanwezig kan zijn op dit moment (terwijl uw kabouter toch mee wil), kan u
contact opnemen met ons op kabouters@scoutsengidsenbeerse.be of op 0486/12.93.21 (gsm-nummer van
leider Loki).

Voor de laatste keer dit jaar wensen we jullie het volgende:
Véél groetjes van jullie leukste leiding ooit:

xxx Loki Tana Sona Kita JJP Mysa Feere xxx

Jongverkenners
7 juni: Het einde van het jaar is in zicht, de examens
doen lastig en het is veel te warm om te leren. Ne mens
zou zeggen dat het juni is. Ideaal om een
junivergadering te doen.
14 juni: begint nog maar is te hopen dat het goed weer
is want zijn waterspellekes vandaag.
21 juni: Anti stress. Jullie zullen allemaal al wel zo strak
als een ajuin staan dus we gaan is goe zot doen.
28 juni: geen vergadering vandaag. Suggestie: de geen
die mee op kamp gaan kunnen vandaag misschien
hunne kabas maken want het kamp is binnen ne dag of
6!

Wij willen jullie allemaal bedanken voor het bangelijke
jaar!! Tot op kamp!!
Jan
Ben
Jasper

6 juni (vrijdag!)
Avondvergadering: kom om 20u naar het lokaal, om
22u30 mogen jullie terug huiswaarts.
14 juni
Net als voor jullie zijn het voor de leiding ook examens,
daarom is het vandaag ont-stressnamiddag. Er zullen
koekjes en drankjes zijn en als jullie vragen hebben
over jullie examens weten wij misschien wel raad. Je
mag komen wanneer je wil (wel tussen 14u en 16u30
weliswaar ☺)
21 juni
Wat er jullie vandaag te wachten staat, zullen jullie
zelf moeten ontdekken. Verrassing!
28 juni
Vandaag is het de laatste vergadering van het jaar en
ook met deze groep. We moeten dus in schoonheid
eindigen. Wat, waar, wanneer en hoe? Dat komen jullie
nog wel te weten. Tot dan!
(ps: kijk deze maand regelmatig op het takhoekje, voor eventuele
wijzigingen!)

Vele groeten van jullie SUPERTOFFE LEIDING
En veel succes met de examens!
Wout, Joke, Caroline en Anika x

Meer foto’s vind je op www.scoutsengidsenbeerse.be

Eerste exaam sofie: duimen

12 blablabla

Waterspelletjes tussen 2 en 5
op het plein

De leiding-is-zot-vergadering.
Ofte: verrassingsvergadering!!
Thema = dieren, verkleden is
gewenst.

Ps: info van het kamp komt spoedig
per brief

Sofie, Ruut en Heidi

30 …

29 …

26 party!

28 SCOUTS

Ook voor Ruut

27 relaxen

vermoedelijk? TOITOITOI!

steeds waarschijnlijk

Openluchtfilm van 20 tot
22.30u in onze ‘cinema’

examens

25 laatste examen

22 zondag, studeerdag nog 23 de laatste loodjes van de 24 idem

21 SCOUTS

20 idem

15 ZONDAG

(Ruut heeft haar eerste
examen, duimen dus)

10 blablabla

5 school

Laatste exaam Sofie

19 idem

scoutse zaterdag

Zwemmen; 20u aan het lokaal
tot 22.30u ongeveer

18 idem

14 uitzonderlijke niet-

9 blablabla

4 school

13 SCOUTS

8 ZONDAG Josdag

3 school

maar nu nog erger, want
examens

16 Nog meer van hetzelfde 17 idem

11 blablabla

week

6 laatste dag school van deze 7 SCOUTS

uitgaan en hopelijk van de zon
genieten

1 Zondag: uitslapen van laat 2 school

Juni 2008 (gidsen)

DE GROTE “CAMP DE FRANCE” QUIZZZ
1: Waar gaan de jong-verkenners op kamp?
2: Hoe noemt men de inwoners van het land waar de Gidsen op kamp gaan?
3: Welke taal spreekt men in het land waar de verkenners op kamp gaan?
4: Welk soort brood krijgen de jong-gidsen op kamp te eten?
5: Wat is de naam waarvan ‘suske’ (u kent hem wel, het vriendje van wiske) is afgeleid?
6: Wat voor onbeleefde taal ontsnapt er regelmatig uit de lippen van de jinners?
7: Wat was er voor de euro (in België)?
8: Wat is het product van een fransman, een chinees en een japanner?
9: Wat is de naam van de vertolker van het lied (rette, rette, retteketetteketet) “heb je even voor
mij…”?
10: Wat ben je als je veel oude Belgische munten bezit?

TIP:

Antwoorden:
1: Frankrijk/2: Frankrijkers/3: De frankrijkse taal/4: Frankrijks brood/5: Frankrijksiskus/6: Frankrijke taal/7: Frankrijken/8: Een frankrijkchipanneke/9: Frankrijk
Bauer/10: Frankrijk

