Zo 10 okt – kennismakingsvergadering
Hey liefste pioniertjes!
Vandaag gaan wij elkaar leren kennen als nooit tevoren.
Maak je klaar om je nieuwe vrienden voor het leven te ontmoeten!
Xoxo jullie liefste leiding
Zo 17 okt dagtocht 9u30 – 17u
Hey liefste vriendjes
Jippiee dagtocht! Smeer je benen al maar in want wij gaan ervoor!
We zeggen nog niet waar we naartoe gaan, maar verkleed je alvast als bouwvakker.
Vergeet zeker je rugzakje met lunchpakket en drinkbus niet en kom naar de scouts met je
regenjas en je stapschoenen.
WIJ HEBBEN ER ZIN IN!!
Zo 24 okt – Stoelenvergadering

Gewoon dit

29 okt – 31 okt takweekend
Joehoeew takweekend!! Tijd om elkaar nóg beter te leren kennen en ons voor te bereiden
op het leukste jaar van jullie leven.
Verdere info volgt!

Zo 7 nov – Bouw-je-rijk-uit-vergadering
Liefste ettertjes,
Het is hoog tijd om te bewijzen dat wij de bazen van het park zijn.
Bedenk alvast maar een paar tactiekjes om je rijk zo ver mogelijk uit te werken!
Ps. Kom verkleed als vorsten en vorstinnen, keizers en boerenzonen… Iedere middeleeuwer
is welkom.

Zo 14 nov – Festivalvergadering
Hey liefste gluiperdjes!
Vandaag is jullie lieve leiding samen 155 jaar geworden!!! Wij vieren feest.
Kom in je beste festivaloutfit en zet alvast je gooitentje klaar.
(Wees voorbereid op een regenrave, vergeet zeker je poncho, slippers en selfiestick niet)

Zo 21 nov dagtocht 9u30 – 17u
Hey liefste patatjes
Hoera! Vandaag zien jullie onze hoofden wat langer dan gewoon een voormiddag!!
Trek die stapschoenen en regenjas aan, rugzakje met lunchpakket mee!

Zo 28 nov - Slaapfeestje
Hey liefste dutties
Dit is jullie officiële uitnodiging voor ons ultra-lit pioslaapfeestje!!
Vergeet je slaapzak en kussen zeker niet en doe zeker niet de
moeite om uit je pyjama te kruipen. Gezelschapsspelletjes ook
altijd welkom!
Kusjes
Jullie loevelingsleiding

Za 4 dec sint en piet 19u - 21u
Hey liefste sinterklaaskapoentjes
Ho wie klopt daar kindren?
Vandaag hoog bezoek in ons lokaal! Zijn jullie wel braaf geweest??
Als dat maar goed komt…
Za 11 dec kerstfeestje 19u - 21u
Hey liefste kerstballetjes
Vandaag een superchique pio kerstfeestje!
Kom deze zaterdag in je zondagskleren en neem een universeel cadeautje van max. 3 euro
mee (of zelfgemaakt, hoe creatiever hoe leuker!) Vergeet geen mondmasker!
Za 18 dec – filmavond 19u - 29u
Hey liefste filmsterretjes
Kom in je chillste kleren, neem je dekentje en mondmasker mee en maak je klaar voor de
heerlijkste filmvergadering van je leven.

WIJ HOUDEN VAN JULLIE!!
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