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Dag lieve jogi’s!

Het scoutsjaar begint al! Hoera! En wij kijken er samen met jullie énorm naar uit. We

plannen superleuke vergaderingen: we gaan veel op stap, maar komen ook vaak

samen op de scouts. Hieronder vinden jullie alvast het gidske voor de periode 10

september tem 2 december. De meeste vergaderingen zijn op zondagnamiddag

(14u-17u), tenzij anders aangegeven.

We zijn met een klein groepje dit jaar, daarom mogen jullie altijd vriendinnetjes,
nichtjes, buurmeisjes,... meebrengen naar de scouts!

Kom zoveel mogelijk met de fiets! :-)

Lieve groetjes,

Jullie leiding

Hannelore, Gitte, Kato en Noor

10 sept: BBQ en overgang scoutsjaar

Hoera! De eerste activiteit van het jaar! Jullie kregen

alle info over BBQ en overgang via mail toegestuurd

normaal. Schrijf je dus zeker in voor de bbq want

het wordt weer superlekker! Wij kijken er alleszins

naar uit jullie terug te zien.

18 sept: Housewarming

Voelen jullie het ook al kriebelen in jullie vingers?

Een nieuw jaar, tijd voor een nieuw lokaal! De

housewarming kan beginnen! Samen met jullie

steken we ons lokaal in een nieuw jasje en maken

we er een gezellige namiddag van. Breng die



posters van jullie knapste acteurs, lampionnetjes,... maar mee! Wij zorgen voor de

sfeer!

25 sept: Girl power vergadering!!!!

Zijn jullie echte scoutsers? Bewijs het vandaag aan ons

door al jullie scouts skills boven te halen en toon ons

wat jullie in jullie mars hebben! Breng ook allemaal

vriendinnetjes mee zodat zij er ook wat van kunnen

leren.

2 okt: Leidingsweekend → geen vergadering

Vandaag bekomt de leiding nog wat van het

leidingsweekend waarin we alle leuke activiteiten

hebben gepland voor het komende jaar! Dat betekent

geen vergadering deze week (snif), maar volgende week

zijn we er weer, hoera!!!

9 okt: Zoektocht (geocaching)

Naast sjorren, 12-urenspel overleven en dagtochten moet je als scout ook een goede

oriëntatie hebben. Vandaag gaan we op zoek naar The catch. Kom zeker met de fiets,

zo kunnen we veel verder geraken op een korte tijd. Als voorbereiding kan je je

kaart-lees-skills al een oefenen ;).

16 okt: Molvergadering

Heb jij ook wel al eens willen meedoen aan De

Mol? Vandaag heb je de kans! Alleen door samen

te werken kunnen we slagen, maar dat zal niet zo

makkelijk gaan want iemand is het spel aan het

saboteren! Kan jij de mol ontmaskeren?

23 okt: Kolonisten Van Merelbeke

Ai ai ai, de boze burgemeester van Merelbeke wil ons scoutsterrein verkleinen of zelfs

inpalmen. We moeten daar een stokje voor steken door ons terrein terug te

veroveren. Maar hebben we daar wel de juiste

superkrachten en super materialen voor? En

kunnen we de burgemeester zijn geplaag wel aan?

VRIJDAG 28 okt: Halloweenvergadering



Ben je niet bang in het donker, kan je goed tegen horrorfilms en spring jij geen

meters in de lucht bij het zien van een spin? Dan is deze vergadering echt iets voor

jou! Bereid je goed voor want deze avond verleggen we onze grenzen… Verkleed

komen is een must! En we doen een specialleke: verkleed je in een (griezelig/…)

voorwerp/figuur/… dat met dezelfde letter begint als jouw naam (mag vanalles zijn).

6 nov: Kookvergadering

Haal jullie kookkunsten maar boven want

vandaag is het kookvergadering! Wisten

jullie dat Hannelore de keuken van de

scouts eens in brand heeft gestoken en

Noor het verschil niet kent tussen een

courgette en een aubergine? Oei, weet jij

dat verschil ook niet?? Vandaag ontdekken

we wie van jullie de Jeroen Meus van de

groep is en wie maar beter weg van de keuken blijft…

13 nov: Jachtseizoen

Ai ai aiii de boeven zijn ontsnapt uit de gevangenis van Merelbeke City! De politie

gaat hen achterna… maar slagen ze in hun opzet of zijn ze de boeven net een stap te

traag? Het Jachtseizoen is begonnen!

20 nov: Pyjamafeestje!

Deze namiddag is het GIRLS”NIGHT”! Deze

vergadering mag je al je knuffels, kussen en

kerstlichtjes bovenhalen want we doen een

pyjamaparty. Doe je pyjama maar lekker vroeg aan

en kom zo naar de scouts. Wij zijn helemaal klaar

voor een filmnamiddagje met maskertjes,

comfortfood en gezelschapsspelletjes.

27 nov: Welke plant ben jij vergadering?

Vandaag trekken we onze tuinhandschoenen aan…
of heb je toch liever meteen groene vingers? Wie

heeft thuis de groenste Zamioculcas of Pilea

Peperomioides…?  Als je je nu afvraagt wat die

rare namen zijn, en als je af en toe eens je eigen



planten in huis laat verdrinken, kom dan zeker naar de scouts!

VRIJDAG 2 dec: Sinterklaasvergadering

Ben jij braaf geweest dit jaar? Er is maar een iemand die hier

het juiste antwoord op kent... De sint komt langs en hopelijk is

er geen enkele jogi die in de zak van de roetpiet belandt :).

Leer alle sinterklaasliedjes al maar van buiten want vorig jaar

kenden jullie ze nog niet en ze komen deze verandering echt

wel van pas!!

Wet
Wij zijn jonggidsen.
Wij wagen het avontuur.
Wij spelen eerlijk en delen onze vreugde.
Wij willen winnen, maar kunnen ook verliezen.
Wij zijn vaardig en tot luisteren bereid.
Wij spelen graag in de natuur.
Jezus is onze gids.

kom in uniform (bruine/groene broek & scoutshemd en -das)
als je niet kan komen, laat iets weten in de WhatsApp of stuur een berichtje naar
een van de leiding:

Hannelore: 0492390094
Gitte: 0473604893
Kato: 0478600426
Noor:  0472683375

breng 25 cent mee voor Make A Wish
Kom zoveel mogelijk met de fiets!

KNUFFELS, KUSJES,
Jullie leiding

♥


