Maandbrief december – februari
Liefste deugnieten
Joepie, het is weer tijd voor een maandbrief! Jullie willen vast heel graag weten wat we de
komende vergaderingen gaan doen dus voel u vrij om alles te lezen!

9 December
We gaan vandaag klimmen maar niet zomaar klimmen. Sommigen zullen vallen, anderen zullen
triomferen, het is namelijk Ladderspelvergadering! Van 2 tot 5 op den duiker.

22-23-24 December
Het is weer tijd voor het belangrijkste weekend van het jaar, jaja jullie raden het goed, tis
kerstweekend! Wat we dat weekend doen weten jullie gedeeltelijk al, de rest zullen jullie bij de start
van het weekend te weten komen. Een brief zal hierbij nog volgen bij de vorige vergadering,
oftewel een mail.

13 Januari
Gelukkig nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar en nog eens gelukkig nieuwjaar, het kan toch niets anders
zijn dan de spectaculaire nieuwjaarsvergadering? Vandaag gaan we eens goed denken over wat we
in het komend jaar juist allemaal gaan bereiken en je mag zelfs eventueel je nieuwjaarsbeloftes
verkondigen. Van 2 tot 5 op den duiker!

27 Januari
Omdat velen van de leiding in de examenperiode zitten, willen ze toch wel eens zelf ontspanning
hebben met hun leden. Om dit leuk te maken voor iedereen zal er vandaag een groepsspel zijn,
waarbij iedereen samenspeelt! We zien jullie van 2 tot 5 op den duiker!

10 Februari
Spijtig, maar helaas… 2/3 van jullie deugnietenleiding is op skivakantie en kunnen geen leiding geven
aan jullie. Maar wees gerust, we zullen het wel terug goedmaken met een verassing bij een van de
volgende vergaderingen. Vandaag helaas geen scouts :'( Prettige vakantie gewenst!

24 Februari
Tijd om eens stevig op rooftocht te gaan. Wat dat juist zal inhouden ontdek je van 2 tot 5 op den
duiker, want het is Vikingvergadering! Verkleed komen is een optie, misschien verdien je dan wel
extra punten.

Dat was dan weer de maandbrief, wij hebben enorm veel zin in de komende vergaderingen en wij
hopen jullie ook!
Bij vragen kan je altijd bij ons terecht, ook via mail op deugnieten@scouts-sint-michiel.be
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