Maandbrief
Hooggeachte jonggivers
Na maanden van weemoed en neerslachtigheid is de ontvoogding ten langen
leste daar. De manifestaties van onze scouts kunnen terug hun doorgang
vinden. Ongelukkigerwijs zal dit op een beetje een andere manier zijn beloop
krijgen (zie hiervoor de mail) desalniettemin vliegen we er toch in met de
volgende activiteiten.
De meeste hoogachting
Jullie jonggiver leiding

Zaterdag 6 februari: groep 1 en 2
Een stoel is volgens de Van Dale een zitmeubel voor één persoon, maar wij gaan vandaag
bewijzen dat je veel meer kan doen met een stoel. We gaan stoeien met stoelen! Kom van
14:30 tot 17:30 naar Den Duiker en ontdek welke leuke spellen je allemaal kan doen met een
stoel.

Zaterdag 13 februari: groep 2 en 3
Vandaag is het het grote Wie is de Mol spel! Wie van je groep kan je vertrouwen en wie
saboteert de boel? Niets is wat het lijkt van 14:30 tot 17:30 op Den Duiker. Ontmasker jij de
mol of ben jezelf degene die de groep bespeelt?

Zaterdag 20 februari: groep 1 en 3
Haal je technieken maar uit de kast want vandaag is de enige echte technieken vergadering!
Welk groepje stelt de mooiste constructie op? We zullen het zien van 14:30 tot 17:30 op Den
Duiker.

Zaterdag 27 februari: groep 1 en 2
Trek je wandelbenen maar aan want vandaag maken we een wandeling met onderweg
verschillende stops. Meer info over waar en wanneer volgt via mail.

Zaterdag 6 maart: groep 2 en 3
Vandaag houden we het simpel. De vertrouwde pleinspelen! Kom je van 14:30 tot 17:30
eens goed uitleven op Den Duiker.

Zaterdag 13 maart: groep 1 en 3
Vandaag zullen de twee groepen strijden in een battle voor de titel van beste groep. Door
middel van opdrachtjes zullen we testen welke van de twee groepen de beste is. Kom jezelf
dus bewijzen van 14: 30 tot 17:30 op Den Duiker.

