Maanbrief November-December
Hey daar knapperds!
Zijn jullie klaar voor de tweede maan(d)brief van het jaar? Hier komt ie dan hé…

4/11: Jullie leiding was vorige week gezellig op stap toen ze de jonggiver leiding van Scouts
Schorvoort tegenkwamen. Die begonnen opeens kei hard tegen ons uit te pakken en stoer te
doen. Uiteindelijk hebben ze ons uit gedaagd tot een Battle en daar konden wij natuurlijk
geen nee tegen zeggen! Van 2 tot 5 zullen wij ze eens een poepie laten ruiken bij ons op
Den Duiker!
11/11: Alles voor de familia! Omdat er bij ons in de groep heel wat broers en zussen zitten,
mogen zij vandaag eens komen bewijzen wie de sterkste familie is. Welke bende zal hun
vendetta’s als eerste uitvechten en de anderen overheersen? We zullen het weten na ons
maffia-spel van vandaag! Van 2 tot 5 op Den Duiker.
18/11: Howla! Het is tijd voor de Jins om te bewijzen dat zij ook mega plezante
vergaderingen ineen kunnen steken. Tijd voor de Jinstage! Welke Jins de eer hebben om bij
de Jonggivers een dagje te komen meedraaien is nog een surprise en wat we precies gaan
doen ook. We komen het te weten van 2 tot 5 op Den Duiker.
25/11: ZOOM ZOOM ZOOM, jeweetwel, die ene dag waarop we alle andere scouts van
Turnhout en omstreken eraan herinneren dat wij écht wel de beste zijn. Dit jaar gaat het door
op de grote markt, we vertrekken met zijn allen om 1 (!) uur op Den Duiker, om 5 uur mogen
jullie ouders je op terug komen ophalen.
2/12: Tijd voor het favoriete bosspel van iedere scout: Stratego! Begin al maar met
strategieën verzinnen! Jullie worden van 1 tot 4 (!) verwacht op Den Duiker. ‘s Avonds kan je
dan van een welverdiende maaltijd komen genieten op het Eetfestijn.
Vergeet je zeker niet in te schrijven!
9/12: BREAKING NEWS! Het lijk van een man met een lange baard en een mijter is
gevonden op Den Duiker. Wie heeft het gedaan? Met wat is het gedaan? En waar is het
gebeurd? Met de Engelse sleutel in de balzaal? Wie zal het zeggen? Jullie zullen het
zeggen! Van 2 tot 5 lossen jullie deze moord op tijdens het het Sint-Cluedo-spel.
Hebben jullie nog vragen, sappige roddels of een goei mop? Laat van je horen!
jonggivers@scouts-sint-michiel.be
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