Maandbrief
februari-maart
Dag lieve schatteboutjes! Hier is weer een nieuwe goedgevulde maandbrief vers van de pers!

Zaterdag 17 februari
Spijtig, spijtig, spijtig, vandaag is het geen scouts. Jullie leiding is dringend aan ontspanning toe en gaat
daarom lekker ontstressen op ontspanningsweekend.

Zaterdag 24 februari
Een tijdje geleden leerden we Turnhout een beetje beter kennen aan de hand van een geweldig Monopoly
spel. Jammer genoeg was er te weinig tijd om het spel helemaal af te maken maar omdat jullie dit zo leuk
vonden, hervatten we het spel vandaag. Zorg dat je om 14u op de markt bent en dan mag je vanaf daar om 17u
terug vertrekken.

Zaterdag 3 maart
Vandaag gaan wij bewijzen dat je met een heel simpel voorwerp zoals bijvoorbeeld een dobbelsteen, de
coolste spelletjes ooit kan spelen. Hou je vast aan de takken van de bomen voor het mega spetterende
Dobbelspel!! Kom dit ontdekken van 14u tot 17u op Den Duiker.

Zaterdag 10 maart
Doe je mooiste, coolste en gekste verkleedkleren aan en haal je beste modellenposes maar boven . We
maken vandaag een verhaaltje met foto’s. Goeie ideeën en inspiratie zijn ook altijd welkom. Dit gaat door van
14u tot 17u op onze geliefde Duiker.

Zaterdag 17 maart
Jullie lieve leiding heeft de koppen nog een keer bij elkaar gestoken en dan kan er al wel eens een graaf spel
ontstaan. Het heeft te maken met popcorn en verschillende landen. Nieuwsgierig? Kom het leukste (en
lekkerste) spel ooit ontdekken van 14u tot 17u op Den Duiker.

Zaterdag 24 maart
Vandaag ontstaat er een reuze gevecht om uit te maken wie de grootste kennis heeft en daarbij ook de
grootste mond. Deze strijd gaan we beslechten aan de hand van een heuse Freetquiz. Zorg dat je kaken goed
uitgerokken. Deze strijd gaat door van 14u tot 17u op Den Duiker.

Zaterdag 31 maart
Lang lang geleden, in de tijd toen jullie leiding nog kleine leidinkjes waren, bestond er een cool computerspel
Pacman. Wij, de nostalgische leiding besloten wij om dit nog een keer te spelen maar dan op een iets grotere
schaal, namelijk de stad Turnhout. Kom om 14u tot 17u naar de grote markt.
Hou ons op de hoogte van al wat er in jullie leven speelt door een mailtje te sturen naar jonggivers@soutssint-michiel.be of door ons te bellen.
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