Maandbrief december en januari
Hallo iedereen!
Vanaf december starten de avondvergaderingen! Dit wil zeggen dat we ‘s
avonds leuke spelletjes spelen zodat jullie op zondag kunnen leren voor
jullie examens of grote toetsen . De avondvergaderingen gaan telkens
door van 19.00 tot 21.30 (tenzij anders vermeld). Kleed jullie steeds warm
aan en vergeet je fietslichten, fluovestje en helm niet als je met de fiets
komt.

1 december (19.00-21.30)
De Sint is al even in het land en komt op 1 december langs bij onze scouts!
Zorg ervoor dat jullie je mentaal hebben voorbereid om de Sint te
verwelkomen (oefen die Sinterklaasliedjes vast al maar).

8 december (19.00-21.30)
Deze dag hopen we dat de maan hoog staat zodat jullie een beetje licht
hebben om het pad naar de scouts terug te vinden. Jullie raden het al: we
droppen jullie op een onbekende locatie!
(Jullie mogen voor deze vergadering jullie gsm meenemen.)

15 december (19.00-21.30)
Zoals jullie misschien al weten is de wintermarkt terug op gang in Gent! En
jaja, wij gaan daar eens een bezoekje aan brengen! Laat jullie betoveren
door de geweldige sfeer van de gezellige markt.
(Hiervoor mag je jouw Buzzypass meenemen of 1.60 euro indien je er geen
hebt. Een extra zakcentje mag deze vergadering ook (maximum 5 euro))

22 december (19.00-22.00)
Feestje ofwa!!! Jaja, jullie horen het goed, we geven een feestje. Niet
zomaar een feestje maar een kerstfeestje! En wat hoort er bij een feestje?
CADEAUTJES NATUURLIJK! Zoek een cadeautje ter waarde van maximum 5
euro. Je weet nog niet voor wie maar bedenk iets leuks!

29 december → geen vergadering
5 januari
De Driekoningenstoet van Wondelgem met als eindpunt de Dries is terug

van nooit weggeweest en zoals elk jaar wandelen wij met de hele scouts
mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd dus zorg dat je zeker aanwezig
bent!
(Uren worden nog doorgegeven)

12 januari
Het is koud en als het koud is zitten we liever binnen in de warmte met een
warme chocomelk voor een gezellige activiteit. Deze vergadering doen we
dat natuurlijk! We gaan een filmpje kijken maar de locatie is nog een
verrassing!
(Uren worden nog doorgegeven)

16 januari (19.00-21.30)
Gotcha!!! Dit spel spelen we op een leuke plek in Wondelgem. We spreken
om 19.00 rechtstreeks af aan het park Vyncke Bovyn (*), dus jullie komen
zelf naar daar.

19 januari (19.00-21.30)
Wat is er nu leuker dan niet weten wat je gaat doen? Niets toch? De leiding
heeft iets leuks voorbereid en nee nee, jullie mogen nog niet weten wat we
gaan doen (hehe). Wij nodigen jullie uit op onze scouts voor een
verrassingsvergadering.

Wij hebben er al ongelooflijk veel zin in!
Bij vragen kunnen jullie ons altijd contacteren op ons mailadres:
jonggidsen.scoutswondelgem@gmail.com
Of ons persoonlijk een berichtje sturen of eens bellen op onderstaande
nummers:

Sander

0488219404

Femke

0471139643

Emma

0485040714

Martijn

0491631250

* Dit is de locatie waar Woodrock elke zomer plaatsvindt, je kan het park
bereiken langs de Botestraat of de Klimoplaan.

