MAANDPROGRAMMA
Jonggivers

ZATERDAG 17 SEPTEMBER OM 10 UUR TOT
ZONDAG 18 SEPTEMBER 14 UUR @DEN BOS

Joepie, de scouts begint terug! Wij als leiding zijn benieuwd om jullie te leren kennen.
Meer informatie krijgen jullie via een aparte brief.
ZONDAG 26 SEPTEMBER OM 14 UUR @DEN BOS

Wat is je naam? Hoe oud ben je? We leren elkaar vandaag beter kennen.
Na deze vergadering heeft geen enkele jonggiver nog geheimen voor elkaar.

ZONDAG 3 OKTOBER OM 14 UUR @DEN BOS

Met een vergrootglas in de aanslag gaan jullie opzoek naar een
moordenaar. Deze vergadering kan je niemand meer vertrouwen!

ZONDAG 10 OKTOBER OM 14 UUR @DEN BOS

Sterk is strak en strak is sterk. Hopelijk kennen jullie alle
knopen nog om een coole sjorring te maken.

ZONDAG 17 OKTOBER OM 14 UUR @DEN BOS

Eén tip: neem vandaag niet je properste kledij
mee. We worden namelijk erg vuil... 😉
Wat we vorige week hebben gemaakt, gaan we
nu gebruiken dus BE THERE OR BE SQUARE.

MAANDPROGRAMMA
Jong-givers

VRIJDAG 22 OKTOBER

Hoera! Vandaag is het de Dag van de Jeugdbeweging. Vergeet allemaal niet jullie
scoutsuniform aan te doen naar school. Laat zien aan de rest van je klasgenoten
welke jeugdbeweging de beste is (uiteraard DE SCOUTS 😉 ).

ZONDAG 24 OKTOBER OM 14 UUR @DEN BOS

A B C D E … Hopelijk kennen jullie nog het alfabet want
vandaag hebben jullie dit nodig. Welke jonggiver wint de
meeste spelletjes?

VRIJDAG 29 OKTOBER @VBS DE VLIEGER

De engste vergadering van heel het jaar mwahahaha!! We gaan
namelijk naar Halloweentocht de Vlieger. Meer info volgt later
nog via een e-mail😉

ZONDAG 31 OKTOBER TOT DONDERDAG 4 NOVEMBER

Herfstvakantieee! Dat betekent dat er vandaag geen
scoutsvergadering is. Geniet van jullie vakantie en hopelijk zien we
jullie allemaal volgende week terug op ons herfstweekend.

VRIJDAG 5 NOVEMBER TOT 7 NOVEMBER

Joepie, eindelijk is het zover! We vertrekken op weekend samen met de givers.
Meer informatie over dit weekend volgt nog in een latere e-mail. See you there!

Stevige linker,
Marie, Hanne, Emiel, Kirsten en Sam
De jonggiverleiding

