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Informatie paskoffer

Lieve ouders en leden,

Binnenkort zal de paskoffer voor een tweede keer naar onze scouts
komen. Zo hebben jullie nog eens een moment waarop je kleren van het
uniform kunt passen en bestellen op onze scouts. De datum waarop de
paskoffer nogmaals naar onze scouts komt wordt jullie nog via mail
bekend gemaakt.
Indien je niet kunt wachten tot de paskoffer naar onze scouts komt, kan
je altijd zelf naar de Hopper winkel gaan (je hebt er bijvoorbeeld één in
Antwerpen). Of je kan kleren via de website van Hopper
(www.hopper.be) bestellen en deze zelfs thuis laten leveren.
Bij onze scouts is het niet verplicht om een uniform te dragen. Enkel
hebben we graag dat onze leden de das van onze scouts dragen. Er zijn
al nieuwe dassen besteld. Dus binnenkort zijn deze weer terug te
verkrijgen op onze scouts.

Gemeenschappelijk activiteit
Halloooow akaberen,
Zaterdag 10 december is het zover, onze allereerste gemeenschappelijke
activiteit van dit jaar!
Niet zomaar eentje…
Jullie nemen het op tegen de leiding eens zien wie de snelste, sterkste &
dapperste zijn!
Dat de beste mogen winnen!!

De kapoenen, welpen & Vt’s worden om 14 uur aan het lokaal (den Tichel)
verwacht en om 16 uur mogen ze weer opgehaald worden!
De jogi’s, givers, jins & stappers starten om 17 uur & mogen om 19 uur
weer opgehaald worden!
LET OP: de uren zijn anders nu het gemeenschappelijke activiteit is! Kijk dus
goed wanneer je kind verwacht wordt. 
Vele groetjes & tot dan,
Jullie leiding!

Kerstactiviteit
Dag awesome, geweldige, mega fantastische akaberen,

Op zaterdag 17 december 2016 zijn jullie allemaal vanaf 19.00 uur
welkom aan ons lokaal om te vieren dat de feestdagen voor de deur
staan.
Natuurlijk mag je ook altijd je vrienden en familieleden meebrengen om
met ons mee te vieren.
Maar verwacht je dit jaar niet aan een kerstfeestje zoals de vorige jaren.
Nee, dit jaar gaan we het kerstfeestje in een nieuw winterjasje steken en
kan je u verwachten aan een heuse kerstactiviteit!
Is je nieuwsgierigheid gewekt? Kom dan zeker naar de kerstactiviteit
want jou gezelschap wordt zeer op prijs gesteld ;).

Tot dan,
Jullie leiding

Nieuwjaarswensen

Verjaardagen
Nele Tegenbos 1 december (Leiding)
Noë Tshinkunku Bakole 5 december (Giver)
Stef Sels 9 december (Stapper)
Hanne Coeimans 9 december (Leiding)
Victor Coppens 13 december (Welp)
Sanne Frijters 14 december (Stapper)
Lotte Van Gorp 18 december (Leiding)
Ribecca Jacobs 21 december (Jogi)
Eva Maas 30 december (Welp)

