Maandbrief september-oktober
Dag liefste jonggivers
EINDELIJK! Een nieuw scoutsjaar, een fantastische leidingsploeg en een geweldige eerste
maandbrief staat speciaal voor jullie klaar.
16/09: Vandaag spelen we het grote “lddrspl”! Wat houdt dit in? Kom het ontdekken van
14u-17u op Den Duiker. Alvast enkele benodigdheden: creativiteit, snelheid en teamspirit
en misschien ook wel hagelslag kunnen goed van pas komen.
23/09: Haal die handige Harry in jezelf maar boven want het is techniekenvergadering!
Breng al jullie ideeën mee naar Den Duiker om er van 10u-17u een crazy sjorconstructie te
maken. Vergeet zeker geen lunchpakket want van hard werken krijgt ne mens al is honger!
30/09: Ooh, jullie moeten het nu al een weekje zonder ons doen. De leiding is op
planningsweekend. Wees niet gevreesd want volgende week staan we er weer!
07/10: Wie is hier onze 3-sterren chef? We gaan de vleermuizen in de oude steenfabriek
jaloers maken met onze overheerlijke zelf gemaakte gerechten. We verwachten jullie om
10u op Den Duiker met jullie fiets en lekkere ingrediënten om zelf je favoriete maaltijd te
bereiden! Om 17u is het jammer genoeg weer tijd om naar huis te gaan.
14/10: 1,2,3,4 hup naar achter hup naar voor … Jullie horen het goed, vandaag tijd voor een
échte sportvergadering. Natuurlijk in het stadspark, we spreken af om 14u aan de
standbeelden. Om 17u kunnen jullie helemaal uitgeput naar huis vertrekken.
20/10: Vandaag is het dag van de jeugdbeweging! Trek je uniform aan naar school en laat de
rest maar is zien dat Sint-Michiel de beste zijn! Ga ook zeker ’s ochtends eens een kijkje
nemen op de markt! GRATIS ontbijt verzekerd!
21/10: Hebben we een saboteur in ons midden? Kom hem ontmaskeren van 14u-17u op
Den Duiker.
27-28-29 oktober: Tijd voor ons eerste halloween-technieken-weekend! Meer info over
hoe, wat, waar en wanneer zullen jullie ongetwijfeld nog meekrijgen!
Aarzel niet om al jullie leuke moppen met ons te delen, misschien zelfs een beloning voor
het eerste grappige mailtje… jonggivers@scouts-sint-michiel.be
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