Hoera! Een gloednieuw jaar staat voor ons klaar en daarom maakten wij een spetterende
maandbrief voor jullie. Lees en geniet!
16/09: Omdat we elkaar wat willen leren kennen op locatie, spelen we een bosspel in het
grave Turnhout Noord! Wie versiert er wie? En welke schoonheid valt er voor de versiertrucs
van de BFF? We komen het te weten van 14u tot 17u! We spreken af met onze fiets om 14u
op Den Duiker.
23/09: Een boot, een katapult of een mégaschommel! Dat lijken ons al grave ideeën voor
deze techniekenvergadering. Bedenk alvast een ontwerp voor de graafste sjorring aller
tijden! We spreken om 10u af op den Duiker. Neem zeker een lunchpakket mee, dan
kunnen jullie overleven tot 17u.
30/09: Om van de rest van het jaar een knaller te maken, gaat de leiding heel veel plannen
dit weekend. Het is dus, helaas pindakaas, geen scouts.
7/10: Wie van ons was een echte sterrenkok in zijn vorig leven? Hopelijk zijn het er veel,
want vandaag is het kooktocht! Van 10 tot 17u op den duiker, neem je fiets mee en wat
ingrediënten om een lekker gerechtje te maken.
14/10: Wanneer we diep in onszelf graven, vinden we allemaal wel een verborgen Johnny of
Marina. Kom verkleed als Johnny of Marina en laat je verrassen door de marginale streken
die we samen zullen uitsteken. Het zal allemaal doorgaan van 14 tot 17u op den Duiker.
20/10: Het is dag van de jeugdbeweging! Ga met zijn allen ontbijten op de markt en kom in
je uniform naar school.
21/10: Gisteren zagen we verschillende jeugdbewegingen passeren. Vandaag wanen we
onszelf ook ‘ne chiro’ of ‘ene van de KSJ’ en we ontdekken wat die allemaal zoal doen. Kom
verkleed als een andere jeugdbeweging en laat je verrassen van 14 tot 17u op den Duiker.
28/10: We zitten weer in de periode van Halloween. We hebben een activiteit in de avond
voor jullie gepland, meer geheime info kunnen we jullie nog niet geven. Je zal nog een brief
in de bus ontvangen met meer informatie.
Als er vragen, opmerkingen of (alleen hele goeie) mopjes in je opkomen, mag je ons ook altijd
mailen, bellen of sms’en.
givers@scouts-sint-michiel.be
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