
GIDSKE 3: GIDSEN

Als jullie ons nodig hebben of iets moeten laten weten, mogen jullie altijd bellen of
een SMSje sturen.

Contact:

Karen: 0471 45 07 42

Morgane: 0474 67 74 74

Elena: 0491 07 58 31



ZAT. 5 - WOE. 9 MAART: MIDWEEK

Na een lekker spaghetti’tje serveren en/of
eten, gaan we gezellig samen op
midweek!!! Jullie mogen jullie gerief voor
midweek gewoon meenemen op de
spaghettiavond, en dan installeren we
jullie al en kunnen jullie na die lange
avond rechtstreeks jullie bedje binnen :).
Op midweek gaan we dan samen eten,
leven, studeren, naar onze favoriete soap
kijken, koken,... Midweek is zeker een van
de hoogtepunten van het scoutsjaar dus
wij hebben er zeker al ZOOOOOOOOOT
veel zin in :).

ZONDAG 13 MAART: WORKOUT-VERGADERING

Vandaag gaan we workouten. Joepieeeee, kei
veel zin in! Karen zal vandaag onze super
leuke fitnessinstructeur zijn, dus warm jullie
alvast maar op want zij vliegt er helemaal
tegenaan. Breng jullie yogamatjes mee en
doe jullie leukste outfitjes aan :)))))). Het is
ook closet-sale van de jin dus als jullie nieuwe
kleren willen kopen, kan dat ook altijd
tussendoor in onze pauzes!

ZONDAG 20 MAART: LEIDINGSWISSEL (districtsweekend)

Als we niet op districtsweekend gaan, dan krijgen jullie vandaag eens leiding van andere leiding!!!
Jaha, jullie zijn voor 1 zondag eens van ons verlost. Wenen :’((( MAAAAAR volgende week zijn we
terug xx



ZONDAG 27 MAART: GEEN VERGADERING
Jullie leiding is vandaag te moe om leiding te geven… Wij hebben namelijk de dag ervoor de meest
awesome scoutsfuif oooooit georganiseerd (DAS PARTY).

ZONDAG 3 APRIL: SUIKER-EN-ZOUTTOCHT
Haal vandaag de speurneus
(eerder smaakpapillen ;)) in jou
maar al boven want we gaan op
pad! Kom allemaal zeker met de
fiets en euh niet verkeerd gaan
ehhh!!!



ZATERDAG 9 APRIL: PAASEITJESVERKOOP

!!!!!!!!!!!!!! DEZE VERGADERING IS OP
ZATERDAG !!!!!!!!!!!!!! Op deze mooie dag
gaan alle takken de handen in elkaar slaan
en samen een beetje geld verdienen voor
op kamp. Laat het zeker weten als je niet
kan komen want dit is eigenlijk ook een
verplicht evenement. Meer info volgt later.

ZONDAG 17 APRIL: GEEN VERGADERING

Vandaag is Pasen, dus helaas is er geen
scouts! Vrolijk pasen bollies!!!

ZONDAG 24 APRIL: KARAOKE- EN JUST DANCE-VERGADERING

Wie vandaag lekker met ons wil mee
swingeeeeen en zingeeeeen, moet zeeeker
komen naar deze mega, de max, super, giga
toffe vergadering !!!



ZONDAG 1 MEI: ONTBIJTVERGADERING
Nu dat er op de dag van de jeugdbeweging geen ontbijt meer wordt georganiseerd voor al
de jeugdbewegingen in Gent en omstreken, steken we zelf de handen uit de mouwen!!! Het
zou toch zonde zijn moest zo een leuke traditie niet mag blijven bestaan. Daarom voorzien
we vandaag een ontbijtje voor jullie! Deze vergadering gaat dus door ! IN DE OCHTEND
van 9u30-11u op de scouts. Wie wil mag zelfs in pyjama komen :P

ZONDAG 8 MEI: HUISDIEREN VERGADERING

Maurice, Nestor, Bijou &
Sammieeeeee heten
jullie welkom op deze
vergadering. Vandaag
staat helemaal in teken
van jullie huisdieren!!
Willen jullie graag jullie
huisdieren in de
bloemetjes zetten, kom
dan hun eer verdedigen
op deze vergadering!!
Tot dannnnn :))



ZONDAG 15 MEI: GROEPSDAG

Vandaag gaan we met heel de
scouts richting de zee! Ja, jullie
horen het goed, met alle
kapoenen,kabouters, jonggidsen,
gidsen, jin en leiding doen we
vandaag een uitstap. Het is de
allereerste keer dat we een
groepsdag organiseren, dus als
jullie bij deze primeur willen zijn
zou ik zeker afkomen!!!!!!!!!!!!!
Verdere info volgt later.

VRIJDAG 20 MEI: LAATSTE VERGADERING!!! <3

Het is oke om vandaag een traantje te laten,
logisch wanneer we zo een prachtig scoutsjaar
moeten afsluiten…. maar diep in ons hart
vieren we feest want je weet het of je weet het
niet: de laatste vergadering betekent ook dat
kamp heeeeeeeeeeeeeeeeeel dicht bij is!!!!!!!
We sluiten dit jaartje af met een lekkere
raclette, dus jullie moeten zeker nog niet
gegeten hebben! Deze vergadering zal
doorgaan van 18u30-20u30.



BELANGRIJKEINFORMATIE

De zondagvergaderingen zullen nog steeds doorgaan van 14-18u.

Wet:

In het spoor van de groep, willen wij een weg zoeken in een grote stad vol mensen. Vol
aandacht en bewondering willen wij stilstaan bij de ontdekking van de natuur en de
ontmoeting van iedere mens. Zo willen wij blij, eerlijk, handig en trouw meewerken aan een
wereld waar het steeds beter wordt om samen te zijn.

Niet te vergeten!

· Kom altijd met de fiets!!!!

· Kom altijd in uniform (das, hemd, groene/bruine broek)

· Jullie moeten een beker meenemen met jullie naam op die op de
scouts blijft staan om uit te drinken tijdens het 4 uurtje.

· 25 centjes voor de kindjes van “make a wish” (goed doel)


