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Kapoenen Juni!
6 juni:
Vandaag gaan we ons nog eens goed uitleven! We
spreken om 14u af aan het bouwdewijnpleintje voor
massaspelen!
P.S. De mama’s en papa’s mogen om 16u30 eventjes
blijven voor uitleg over het kamp!
13 juni:
Vandaag gaan we opnieuw een superheldenvergadering doen!
Kom om 14u verkleed als je grote held naar het
bouwdewijnpleintje!
P.S. De mama’s en papa’s kunnen om 16u30 weer eventjes blijven voor uitleg
over het Kamp!
20 juni:
Vandaag gaan we ons een beetje
voorbereiden op de grote vakantie! We
hopen op goed weer en spelen het super
leuke GROTE vakantiespel! We
verwachten jullie weer om 14u aan
het bouwdewijnpleintje!
27 juni:
Vandaag is het geen vergadering! Maar niet getreurd…
Je kan je vandaag heugelijk amuseren in het dorp met de spetterende
roefel! Dus bel al je vriendjes en vriendinnetjes maar al op!

Zonnige groetjes,

Yobo, Pico, Chico, Gigi, Toto, Kerrie en Kapi

KABOUTERS
6 juni: Omdat de leiding in de maand juni volop aan het
studeren is voor de verschrikkelijk moeilijke examens,
gaan we vandaag massaspelen doen. We gaan in een grote
massa met de andere takken de strijd aan. En…de
kabouters gaan uiteraard winnen!!!
Van 14 uur tot 16u30 aan het bouwdewijnpleintje.
13 juni: Helaas pindakaas!! Geen vergadering vandaag! Dit
omdat jullie arme leiding nog steeds super hard aan het
studeren is.
Jullie mogen natuurlijk wel aan ons denken en kaarsjes
branden en heel hard duimen!
20 juni: Dit is de laatste vergadering van het scoutsjaar, dus
gaan we er natuurlijk iets SUPER tof van maken!! Kom
allemaal om 14 uur naar het bouwdewijnpleintje. Einde om
16u30. We gaan het laten Knallen vandaag!
27 juni: Geen vergadering vandaag, maaaar wel ROEFEL!
We wensen jullie heel veel roefelplezier vandaag en
misschien komen we jullie wel ergens tegen…
Kusjes en knuffels van jullie liefste, knapste, tofste,
beste…leiding!
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6 juni 2009:

Massaspelen Æ om 14u00 aan het Boudewijnplein, om 16u30
niet meer.

13 juni 2009:

Verrassing Æ voor locatie en uur neem je maar gewoon
hetzelfde als vorige week.

20 juni 2009:

Verrassing part two Æ kijk bij 13 juni voor wat je moet doen.
Gezien morgen de zomer begint, kan het wel eens warm worden
(laten we daar op hopen), je doet er misschien goed aan om je
bikini onder je uniform aan te doen en een handdoek mee te
nemen. Wie weet spelen we wel met water vandaag.
Î Graag zouden we hebben dat tegen vandaag de inschrijvingen voor
het kamp in orde zijn. Meer info in de brief die jullie gekregen hebben.

27 juni 2009:

De laatste vergadering van het jaar Æ hier gaan we iets speciaal
van maken. Op het moment dat ik dit neerschrijf zijn we nog
volop op zoek naar een gepaste activiteit. Houd heel deze dag
zeker vrij, want het zal de moeite zijn. Hoe, wat, waar en
wanneer vernemen jullie zo snel mogelijk via ons takhoekje op
de reeds alom bekende webstek: www.scoutsengidsenbeerse.be

8 – 18 juli 2009:

Het Kamp! Æ Zoals jullie al weten, trekken we deze zomer naar
Geraardsbergen. Zij die mee gaan (iedereen!!), rusten die eerste
week best goed uit, want het zullen 11 zalige dagen worden!
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JV: Juni

6 juni

Massa spelen, we hebben dus een massa en daar gaan we
mee spelen. We spreken af aan het lokaal.

13 juni

Vandaag gaan we kwistig kwissen in combinatie
met pleinspelen. Kom maar af naar het lokaal.

20 juni

Het is weeral zaterdag, de dag om naar de scouts te komen,
omdat onze kleiputtentocht in het water is gelopen gaan we een zwembad
sjorren. Afspraak aan het lokaal om 13u. ( reservekledij meenemen)

27 juni

De laatste vergadering van het schooljaar, kom allen af want
het gaat er hard aan toe gaan. Surprise vergadering.
Vanaf 14u aan het lokaal.

Met groeten van jullie welgeliefde leiding,
Steven, Hanne, Joshua en Jan

P.S.: Er is op 20 juni een infoavond, over het kamp, gepland voor de ouders.
Deze begint vanaf acht uur en duurt ongeveer tot negen uur.
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ASRENIGVRS
Meer info op het takhoekje

GROETJES VAN JULLIE LEIDING
ETGR, OWUT, TURU, FOISE

Verkenners
MIJ en JUNY
1-3 MIJ: weekend maar dat wisten jullie al.

9 MIJ: vissen. pakt gerief mee maar think basic!

16 MIJ: avondvergadering: pakt 7 euries, ne fiets en een goed humeur mee.
Het begint om half acht en het is gedaan om haf elf.

23 MIJ: pakt eten, goesting en nen blauwdruk voor een sjorconstructie mee

30 MIJ: technieken. Pakt uw gezond verstand mee

6 JUNY: Dorpsspel. Pakt zeker niks mee want ge hebt niks speciaal nodig.

13 JUNY: examens anti stress part I. Pakt zeker al uwe stress mee, der zal
ne container staan om te dumpen.

20 JUNY: examens anti stress part II. Pakt zeker al uwe stress mee, der zal
ne container staan om te dumpen part II.

27 JUNY: Laatste vergadering. Info zal jullie postduif-gewijs nog bereiken.
Pakt zeker graan mee om die duif een fooi te geven.

Groeten van 4 giants

