Liefste Jins, er staat weer een gloednieuw scoutsjaar voor de deur. Nieuwe leiding, een nieuwe groep, voor
sommigen zelfs een nieuwe tak… het blijft elk jaar toch een beetje spannend he? Dat is voor jullie leiding niet
anders! Maar geen paniek, we vliegen er meteen in met een knaller van een maandbrief!
16 september
Het is weer even geleden dat jullie allemaal bij elkaar in de groep zaten. Ondertussen zijn de apenjaren (bijna)
voorbij en is er misschien veel veranderd. Tijd om dat van elkaar te ontdekken. Vandaag spelen we
kennismakings- en teambuildingspelletjes van 14u tot 17u op den Duiker!
23 september
Joepiiieeee, lekker kokkerellen vandaag!! We gaan op kooktocht, niet zomaar een kooktocht, we gaan op
kooktocht-next-level-komen-eten-editie. Klinkt dat niet superawesome?
Verdeel jullie in drie groepjes, zo kan er één groepje het voorgerecht, een ander groepje het hoofdgerecht en
nog een ander groepje het dessert voorzien. We spreken om 10 uur af op den duiker en om 17 uur mogen jullie
weer naar huis. Neem zeker jullie fiets mee!
30 september
De leiding gaat dit weekend op planningsweekend dus er zal geen vergadering zijn. Laat dat jullie vooral niet
tegenhouden om gezellig met de groep af te spreken!
6-7-8 oktober
We hebben nog veel te regelen voor dit scoutsjaar: geldacties, het buitenlands kamp, activiteiten die jullie dit
jaar zeker willen doen,… Daarom vertrekken we op jinplanningsweekend! Houd deze data alvast vrij, meer info
volgt nog.
14 oktober
Haal jullie speurneuzen en sluwe plannen maar boven want vandaag is niemand te vertrouwen. Heel deze
vergadering zal rond 1 vraag draaien: Wie is de mol? We spreken van 2u tot 5u af op den oude vertrouwde
duiker. Be there or be vierkant!
21 oktober
Zijn jullie ooit uren bezig geweest met voor je computerscherm mooie gezinnetjes te maken, een groot huis te
bouwen, trapjes bij het zwembad weg te halen, ojaa, brand te stichten, feestjes te bouwen,…? Vandaag halen
we de sims uit de computer en verplaatsen we ze naar den Duiker voor een geweldig simsspel! We spreken af
van 2u tot 5u op den Duiker.
28 oktober
Jullie hebben de laatste tijd vast en zeker heel wat over rakketten gehoord in het nieuws. Tijd om daar met de
jins mee aan de slag te gaan. We houden een rakettenvergadering! Van 2u tot 5u zijn jullie welkom op den
duiker.
Voor vragen, opmerkingen, een toffe mop of een goeie babbel mag je altijd mailen naar jins@scouts-sintmichiel.be of kan je bellen naar:
Arno de Backer
0479/05 98 84

Fatou Ngom
0477/37 58 54

Annelies Dens
0495/16 80 27

