Zaterdag 19 oktober 2019

Agenda:
• 02/11 : Halloweentocht
• 16/11 : Jongste Takken
• 24/11 : Eeuwfeest wandeltochten (meer info :
www.schilderhof.be)

Tak van dienst:
• 19/10 : Verkenners
• 26/10 : Jin
• 02/11 : M&M
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Beste ouders,
Wie graag nog een grijze 100 jaar Pull of T-shirt had gewenst voor zijn/
haar kind(eren) kan deze altijd bestellen via
sintjorisscouts100jaar@outlook.be

Mail:
groepsleiding@schilderhof.be

Heey Kapoentjes !

Website:
www.schilderhof.be

Hopelijk hebben jullie je vorige week goed geamuseerd !
Een dikke merci om zo veel mooie tekeningen te maken , Blijkbaar waren
ze een groot succes op de Mosselsouper !
Deze week verwachten we jullie weer van 14u tot 16.30u .
Breng jullie beste speurneuzen mee , want we gaan op zoek naar een
schat !
Tot dan !
Rikki , Kora , Zazoe , Kerri & Asjra
Dag liefste kabouters,
Allereerst willen we jullie bedanken voor al jullie mooie tekeningen en
bordjes! Echt heel knap gedaan!
Volgende week zaterdag spreken we af op het schilderhof van 2-5 in
perfect uniform.
Vrijdag 18 oktober is het de dag van de jeugdbeweging dus vergeet zeker
niet jullie uniform aan te doen naar school 😉
Tot volgende week en een dikke knuffel
Reske, Jean Jean poison, Bero en Ploekie
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Hey welpen
Deze week zal het geen vergadering zijn. Maar niet getreurd, de week erna staan we weer
paraat.
Groetjes,
Bagheera, Baloe, Phao en Khaa
Jogiiiiiii's !
Super tof om zo velen van jullie te zien op de mosselsouper afgelopen weekend ! We
hopen dat jullie allemaal lekker hebben gegeten en een leuke avond of middag hebben
gehad.
Deze week gaat het weer vergadering zijn, opnieuw van 2 tot 5 op het schilderhof.
Dit keer voor spelletjes waar jullie al je zintuigen en ledematen wel weer mogen gebruiken
;- )
Denk ook aan de medische fiches en de kentekens ! Tot volgende week.
xo de leiding
Dag Jongverkenners
Zeker niet vergeten dat het deze vrijdag dag van de jeugdbeweging is, dat betekent dus
dat jullie heel de dag jullie uniform aandoen.
Volgende week spreken we naar goede gewoonte af van 13:50 tot 17:00 op het
schilderhof. (In perfect uniform)
Denk zeker aan jullie wet!
Tot zaterdag!
Luna, Ward en Nore
Hey Gidsen!
Nu de restaurantdagen achter de rug zijn kunnen we eindelijk even uitblazen. Dikke merci
aan iedereen die is komen helpen, het was echt tof dat jullie zo talrijk aanwezig waren.
Volgende week is het vergadering tussen 13u55 en 17u . Kom zeker op tijd en in uniform.
Groetjes,
Alika, Sheridan en Stéphane
Eeejjj piekes
Deze zaterdag zetten we onze film verder. Wees maar goed voorbereid want we vliegen er
terug stevig in (net zoals Korneel en de struik). We verwachten Julie om 13:55 in perfect
uniform.
Gegroet
W, L&N
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YOW LUKA!
It’s up to you my friend. Keep us posted.
-

Uw Leiding
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