Zaterdag 1 december: De sint is
weer in het land en hij komt naar
de scouts! De kapoenen worden
om 13:45 uur aan Don Bosco
verwacht! Vergeet geen mooie
tekening voor de Sint! Om 16:30
mogen jullie ouders je komen
ophalen.
Zaterdag 15 december: Zoek
jullie Mega Mindy of Roxkostuum al maar uit want het is
studio 100 spel! Om 14 uur
worden jullie verkleed aan het
lokaal verwacht en om 16:30
moeten jullie jammer genoeg
weer naar huis.
Zaterdag 29
Groetjes en dikke
december: Vandaag
knuffels van de
is het helaas geen
leiding, Jobo, Kapi,
vergadering.
Pablo
Kobi, Toto, Kerri,
Bero en Pico

Zaterdag 22 december: De
feestdagen komen eraan en omdat
de Kapoenen Zoooooooo’n toffe
groep is gaan we dit vieren met
een kerstfeestje! Om 14 uur
worden jullie aan het lokaal
verwacht met een klein cadeautje
van maximum 2,5€. Om 16:30 uur
mogen jullie weer naar huis

1 december:
Hebben jullie het al gehoord?
Sinterklaas is weer in het land,
.
JOEPIEEEE!
Uiteraard komt hij ook een bezoekje
brengen aan onze brave kabouters,
of zien we daar nu toch een paar
deugnietjes?
We komen het allemaal te weten
vandaag, jullie worden tegen 14u
verwacht aan het lokaal en om

KABOUTERS
8 december:
Vandaag gaan we een
laddercompetitie doen.
Geraken jullie bovenaan de
ladder? Kom het ontdekken om
14 u aan het lokaal. Om 16u30
zullen we weten wie de echte
winnaar is!

16u30 mogen de mama’s en de
papa’s de kindjes terug komen halen.
P.S. Jullie mogen altijd een SUPER
mooie tekening meenemen voor
Sinterklaas!

Wij wensen jullie alvast heel fijne

feestdagen en een geweldig 2019!!!
Dikke kussen van jullie allerliefste
leiding:
Akela, Chill, Hathi, Rama, Ikki, Shanti,
Nala, Marala

DECEMBER
15 december:

21 december:
HUH? Scouts op een vrijdag?

Rarara, het is glad en koud? De
schaatsbaan!

Jaaaaa, vandaag houden we een
super gezellig kerstkransje. Kom om
19u naar het lokaal met een
(zelfgemaakt) kerstcadeautje van
ongeveer 5euro. Om 21u30 mogen
jullie mama’s en papa’s jullie terug
komen halen.

Jeeeej we gaan vandaag schaatsen,
doe jullie warmste kleren aan
(handschoenen sjaal, dikke kousen) en
breng 7 euro cash + gepast mee. Als je
zelf schaatsen hebt, moet je maar 4
euro meenemen 😊

24 december:

We verwachten jullie om 13u30 op de
parking van de schaatsbaan
(Everdongenlaan 23, 2300 Turnhout).
Om 16u mogen de mama’s en papa’s
jullie terug komen halen.

Helaas pindakaasVandaag is het
kerstavond en is er dus geen
vergadering gepland.
De Leiding wenst jullie een heel vrolijk
kerstfeest toe!

Neem eventueel ook nog wat extra
centjes mee om iets te drinken of een
hulpkarretje te nemen.

P.S. Vergeet ook zeker niet jullie beste
schaatskunstjes mee te nemen! 😉

1 december

welpen december

Sinterklaas is in het land en ook dit jaar vergeet hij

de scouts niet. Hopelijk zijn jullie dit jaar allemaal
braaf geweest. Om hier achter te komen worden jullie
allemaal om 14u aan het lokaal verwacht met een
tekening voor de sint. Om 16.30u kunnen jullie weer
opgehaald worden.

8 december

Vandaag is het nog eens tijd om het tegen elkaar op te nemen met een megacoole laddercompetitie. Kom allemaal om 14u naar het lokaal en om 16.30u
zullen we zien wie er gewonnen heeft...

15 december

Op deze koude dagen zitten we al veel te veel binnen dus het wordt nog eens tijd
om naar buiten te gaan, want het is bosspel. Kleed je zeker warm genoeg aan
want het zal koud zijn! Verdere info volgt nog via het takhoekje.

22 december
December is natuurlijk niet alleen de maand van
Sinterklaas, maar ook van de Kerstman. Om dit te vieren
worden jullie allemaal om 14u aan het lokaal verwacht
met een cadeautje van max. 5euro. Rond 16.30u kunnen
jullie terug naar huis gaan met een ander cadeautje!

VEEL GROETJES VAN JULLIE LEIDING!!!

Mowgli – Kaa- Bagheera – Ikki – Shere Khan – Jacala – Mang - Baloe – King Louis

Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest want op
1 december komt de Sint weer naar de scouts. We
spreken om 12.45 u. af aan Don Bosco om samen naar de Sint te
gaan. Om 15.30 u. mogen jullie weer naar huis.
Tijdens deze koude dagen is er niets leuker dan
gezelsschapsspelletjes spelen. We verwachten jullie
daarom op 8 december van 14 u. tot 16.30 u. aan het
lokaal voor een gezellige namiddag. Breng allemaal jullie
lievelingspelletje mee.
Omdat de meeste van jullie examens hebben, doen we op
15 december een verwenvergadering. Zo kunnen jullie even komen
ontspannen aan het lokaal in deze drukke periode. Jullie zijn
welkom tussen 14 u. en 16.30 u.
Je mag kiezen wanneer je komt en wanneer je vertrekt.

Kerstmis komt steeds dichterbij en dat gaan we vieren met een
kerstfeestje! We nodigen jullie uit op vrijdag
21 december van 19 u. tot 21.30 u. om mee te vieren. Breng ook
allemaal een klein cadeautje mee van ongeveer 5 euro.
Jammer genoeg op 29 december geen vergadering maar we gaan
wel op maandag 31 december samen nieuwjaarszingen.
Kom allemaal om 9 u. naar het lokaal met een opgewarmde stem.
Om 12 u. mogen jullie weer naar huis.

Dikke kerstknuffels van jullie leiding xxx

Jongverkenners
1 dec Het is weer zo ver de sint is in het land. We spreken
om 13u af aan het lokaal met een mooie tekening voor de
sint.
8 dec We spreken vandaag om 14u af aan
het lokaal met de fiets. Zodat we een
megazot bosspel kunnen gaan spelen.
15 dec Vandaag gaan we nog eens
een rustige vergadering doen. We
gaan gezelschapspelletjes spelen. We
spreken om 14u af aan het lokaal.

21dec Het is weer bijna kerstmis en
dus tijd voor ons jaarlijkse kranske.
We spreken af om 19u aan het lokaal
met een zelfgemaakt cadeautje. Om
22u mogen jullie weer komen halen.
29 dec Spijtig genoeg is het vandaag geen vergadering
omdat de leiding moet studeren.
31 dec Vandaag gaan we nieuwjaar zingen om onze kas te
spijzen zodat we op kamp veel leuke dingen kunnen doen.
Om 9u aan het lokaal.

Bernd

Dieter

Wout

Mattias

Steije

SINTERKLAAS
ZIJN JULLIE ALLEMAAL WEL FLINK GEWEEST DIT JAAR?
KOM OM 14U NAAR HET LOKAAL OM DIT TE ONTDEKKEN
WIJ BRENGEN OM 15U30 EEN BEZOEKJE AAN DE SINT, ALS JE
GRAAG LATER KOMT VANWEGE EXAMENS ZORG DAN DAT JE ER
TEN LAATSTE OM 15U20 BENT
PS. EEN MOOIE TEKENING VOOR DE SINT MAG ALTIJD

GEZELSCHAPSSPELLETJES
KLAAR VOOR EEN AVOND VOL PLEZIER?
JE BENT WELKOM VAN 18U30 TOT 21U
OM GEZELSCHAPSSPELLETJES TE KOMEN
SPELEN, VERGEET ZEKER GEEN
SPELLETJES MEE TE NEMEN
TOT DAN!

HIGH TEA
KOM GEZELLIG EEN THEETJE DRINKEN,
EEN BABBELTJE DOEN, EEN KOEKJE
ETEN…
WIJ VOORZIEN ALLES, BRENG ENKEL JE
EIGEN LEUKE MOK MEE
WELKOM VAN 14U TOT 17U (VRIJ IN EN
UIT)

KRANSKE
DIT JAAR VIEREN WE KERSTMIS MET DE GIDSEN OP 21 DEC
VAN 19U TOT 23U, ALS JE NADIEN NOG GRAAG BLIJFT SLAPEN
IS DIT MOGELIJK
VERGEET OOK ZEKER GEEN CADEAUTJE MEE TE NEMEN VOOR
MAXIMUM 5 EURO ;-)
MERRY CHRISTMAS!!!

NIEUWJAARSZINGEN
KOM ALLEN NAAR HET LOKAAL
OM 9U MET GOED INGSMEERDE
STEM, VEEL INSPIRATIE EN EEN
ENTHOUSIASTE GLIMLACH (EN
INSTRUMENTEN)
DE CENTJES DIE WE VERDIENEN
GAAN RECHTSTREEKS NAAR ONS
KAMP

Wouter
Kobe

Berre

Fredje

Hannes

JIN DECEMBER
Één december: Sinterklaas om 16u30
Acht december: Bosspel
Veertien december:
In de namiddag opstellen voor
de kerstmarkt, ’s avonds
kraamke ophouden

Vijftien december:
’s Avonds weer jenevers
verpatsen op de kerstmarkt

Tweeëntwintig december:
Leidingskranske waar jullie
ook naartoe mogen komen
’s Avonds aan het lokaal

Negenentwintig december: Casino-avond
Pokeren, blackjack, … zet die hoeden en zonnebrillen al maar op
Eenendertig december: Nieuwjaarszingen
Jullie mogen dit op eigen houtje regelen want de leiding heeft geen
tijd helaas… Maar wij geloven in jullie!!
Zonnige groetjes van Ine, Lorenz, Astrid en Lennert! ☼☼☼
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