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Lieve Sint,
Omdat u bijna langskomt hebben wij onze wensen voor de
activiteiten van de scouts in december mooi opgeschreven voor u.
Graag zouden wij deze maand het volgende willen doen:
 4 december mag u, de enige echte Sinterklaas, langskomen op het
scoutsplein zodat alle kapoentjes op u schoot kunnen komen zitten en
kunnen tonen dat ze braaf zijn geweest. Alle kapoentjes zullen om 14u
op de scouts zijn en om 16.30u kunnen ze terug naar huis, al dan niet
met een cadeautje? Vandaag zal er ook een groepsfoto worden
getrokken, trek daarom zeker je scouts T-shirt aan!
 11 december zouden we voor de kapoenen graag een verrassingsvergadering
organiseren. Wat de leiding dan zal organiseren weet niemand, maar daar kunnen de
kapoenen achterkomen als ze om 14u aan het lokaal zijn!
 18 december zouden we graag voor u collega de Kerstman een feestje
organiseren waarbij ook deze keer cadeautjes aanwezig zullen zijn! Als
alle kapoentjes een klein pakje voor hun mede-kapoen meebrengen van
±2,5 euro, kunnen we er een gezellig Kranske van maken!
 25 december & 1 januari gaan wij feestvieren met de familie. Daarom is er op deze
dagen GEEN vergadering!
P.S.: Nog enkele mededelingen voor de mama’s en papa’s:
1: 26 maart mogen de kapoentjes de eerste keer komen slapen in het lokaal om te
proberen voor het kamp. Meer uitleg en het exacte uur hiervoor volgt nog!
2: De vergaderingen STARTEN altijd om 14u. Zorg dat je steeds 5 minuutjes
vroeger bent zodat we zeker op tijd kunnen beginnen. We stoppen om 16.30u
tenzij dit anders is vermeld in de scougi. Zorg ook dat de kapoentjes WARM
aangekleed zijn, het kan erg koud worden!

Veel liefs, je kapoenenleiding:
Chico, Gigi, Kerrie, Kobi, Pico, Toto & Yobo!
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Vandaag komt DE SINT op bezoek! Kom om 14 uur naar het lokaal en breng een tekening mee om de sint (en de pieten) te verrassen. En kabouters... een perfect uniform is
vereist, want er wordt vandaag ook EEN GROEPSFOTO getrokken!
Om 16.30 uur is de vergadering gedaan, jullie ouders mogen jullie dan aan het lokaal
komen ophalen.

Kabouters, tijd om jullie los te laten op het FREE PODIUM! Bereid een dansje, liedje,
toneeltje... voor (samen met andere kabouters of alleen). Je mag er ook meerdere
voorbereiden! Vergeet jullie cd’s en outfits niet mee te nemen...Ambiance is verzekerd :)

Een spannende vergadering vandaag: we verwachten hoog bezoek! We verklappen niet wie er komt natuurlijk :) Kom maar om 14 uur naar het lokaal om dat te
ontdekken...Het wordt een superleuke VERRASSINGSVERGADERING!

We gaan eens een goed feestje bouwen op ons jaarlijks
KERSTKRANSKE. Om 19 uur verwachten we jullie aan het
lokaal met een cadeautje van rond de 2 euro (let op: het moet
geschikt zijn voor zowel een jongen als een meisje!). Om 22
uur is de vergadering gedaan.
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4 december:
Eigenlijk is het nog 2 dagen te
vroeg maar zoals de echte kenners wel weten is de sint al langer
in het land! Bereid je voor op een
intieme ontmoeting met de lieve
sint.
Aanvang: 14h00 aan het lokaal!
Einde: 16h30

WELPEN

11 december:
Het is nog eens tijd voor onze stoere
welpen om zich te bewijzen tegen de
leiding. Vandaag spelen we 1-tegenallen!
Aanvang: 14h00 aan het lokaal
Einde: 16h30

18 december:
Het is putteke winter en dat wil zeggen:
sneeuw! Laten we hopen dat er vandaag
dan ook een dikke laag sneeuw aanwezig
zal zijn, desalniettemin wordt het vandaag
een bangelijk!
Aanvang: 13h45 aan de parking van
de voetbal (bij de kantine) aan de konijnenberg in Vosselaar!
Einde: 16h15 komen halen op dezelfde plaats!

28 december:
Vandaag is het zoals ieder jaar
opnieuw Kranske! Dit wil zeggen dat
jullie een pakje ter waarde van 2 euro
moeten kopen en meenemen. Geen
paniek, op het einde van de avond ga
je met een een leuk ander pakje naar
huis. Wees origineel!
Aanvang: 19h00 aan het lokaal
Einde: 22h00

December
4 december: de goed heilig man is in het land en
vereert ons met een bezoekje. Ik hoop dat jullie
braaf geweest zijn … om 13:00 op het plein! Vergeet
vooral niet te komen want we gaan groepsfoto’s
trekken van iedereen!!
11 december: hoe creatief zijn jullie? Schuilt er
ergens een geboren regisseur in één van jullie?
Vandaag komen we het te weten op de maak-je-eigenfilm vergadering. Verkleedkleren en attributen
meenemen. Denk ook al met een groepje na over een
verhaal, decor, personages, …, 14u lokaal
18 december: KRANSKE!! Kom allemaal om 19u naar
het lokaal voor ons kerstfeestje. Allemaal een
cadeautje meenemen ter waarde van ongeveer 5€.
Om 22u30 is het gedaan met feesten.
25 december: blijf maar thuis bij de familie. Wij doen
dat ook 
VRIJDAG 31 dec: allemaal om 8u30 aan het lokaal
want we gaan nieuwjaarszingen!! Vergeet geen
warme kleren aan te doen!
8 januari: SCHAATSEN!! Kom allemaal om 14u naar
de schaatsbaan in Turnhout met 4€. Om 16u mogen
jullie terug naar huis keren.

Jullie allerliefste en ook wel kei stoere leiding,
Wouter, Griet, Geert, Anne-Sophie
Voor het geval dat we het vergeten: zalig kerstfeest en een
gelukkig nieuwjaar!

Groetjes van de leiding en prettige feestdagen
Tom, Gert, Bob, Joshua en Michael

Scougi December
4 december
Die lieve oude man is weer in’t land. Hij komt
speciaal voor onze lieve Gidsjes naar Beerse. Als
je wil weten wat hij te zeggen heeft en of je braaf
geweest bent moet je zeker komen.
Het zijn vandaag ook groepsfoto’s dus maak
jullie maar mooi en perfect in uniform uiteraard zoals
altijd!!! allemaal van de partij!!
11 december
Vandaag gaan we aan de haard zitten met ons
handwerkje in de hand. Neem naald, priem,
brijnaald, wol, stofjes en draad mee. We maken
iets moois en warms voor de koude winterdagen.
Vrij in en uit.
18december
Kom maar wanneer je wil. Jullie moeten flink studeren. Wij
zorgen voor de nodige voedingswaren. Als jullie aan je boeken
niet aanuit kunnen neem ze gerust mee, wij, de slimme leiding,
weten wel een antwoord !.!
Woensdag 29 december
Kranske!!! Kom om 18u naar het lokaal. Wij laten nog weten wat jullie
moeten meebrengen van groenten. Neem ook allemaal een cadeautje mee dat je
helemaal zelf gemaakt hebt.
Denk eraan, een andere
gids moet er blij mee zijn.
Breng eventueel je
slaapgerief mee als je graag
blijft slapen, maar dat mag
je zelf kiezen!
31 december

Onze zangtalenten zullen vandaag
tevoorschijn getoverd moeten worden.
Kom om 8.30u naar het lokaal.
(tegen het kranske denk je al maar eens
na over een vette schijf)
Vele groetjes van jullie toffe leiding

Houthakken: 9.30u @ lokaal. Met fiets, lunch en
tools. Soep wordt voorzien.

Sinterklaas: 14u @ lokaal,compleet in uniform
no pics : no candy

Het gaat over de verkenners: mini sjorren dus
:D
14u @lokaal. Zij die examens hebben, komen
wanneer het past

Kranske: 19u @ lokaal. Cadeautje van
kookvergadering
max 5 euro, wat zakgeld (€10) , matje en
slaapzak meebrengen

Ik vond geen Kabouter Wesley prentje, maar dit
volstaat ook denk ik 

daarom: geen vergadering

kookvergadering
10u @ lokaal
vers eten verplicht

10u @
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