Maandbrief Jonggivers
September- Oktober
Zaterdag 18 sept:
Met de invoering van de nieuwe wolventak bestaan de jonggivers nog maar uit twee jaren in plaats van
drie. Wij, als kersverse leiding, zouden graag willen weten welke van deze twee jaren het snelste,
grappigste, behendigste, sterkste… jaar is. Het is The Battle of the years van 2 tot 5 op Den Duiker.
Zaterdag 25 sept:
Dit weekend is het jammer genoeg geen scouts. De leiding gaat op planningsweekend om het komende
jaar uit te stippelen maar niks weerhoudt jullie ervan om samen te komen en je favoriete spelletjes te
spelen.
Zaterdag 2 okt:
We bouwen een team vandaag! Om er een zo goed mogelijk jaar van te maken, moeten we natuurlijk
streven naar een hechte en uitstekend samenwerkende groep. Dit is waarom we vandaag Teambuilding
hebben van 2 tot 5 op Den Duiker.
Zaterdag 9 okt:
Heel Turnhout siddert en beeft want Sint-Michiel gaat nog eens een poging doen naar DE wisselbeker van
Turnhout en omstreken. We gaan namelijk de andere scouts van de omgeving laten weten dat wij de beste
zijn op Zoom. We spreken om half 2 af op Den Duiker en zijn daar om 5 uur terug.
Zaterdag 16 okt:
Vandaag is rood de kleur van jouw lippen
Vandaag is rood wat rood hoort te zijn
Vandaag is.. rood van rood wit blauw ~Marco Borsato~
Verkleed jezelf zo rood mogelijk want vandaag is Rode vergadering. We spreken af van 2 tot 5 aan de
sporthal van het stadspark.
Vrijdag 22 okt:
De leukste dag van het jaar is daar weer: Dag van de Jeugdbeweging! Trek je uniform aan naar school en
kom in de ochtend ontbijten op de grote markt voor een lekkere koffiekoek en een warme chocomelk.
Vrijdag 23 okt:
Er zijn geruchten dat de speciale eenheden plannen hebben om scouts Sint-Michiel over te nemen. Om ons
hier zo goed mogelijk op voor te bereiden hebben we vandaag Paracommando vergadering van 2 tot 5 op
Den Duiker. Be Prepared!
29-30-31 okt:
Dit weekend gaan we op… weekend! Meer info over waar, wat en hoe volgt via mail.

Dit was dan de planning voor de eerste twee maanden van dit fonkelnieuwe jogi-jaar. De leiding zit al te
popelen en heeft er alvast veel zin in. Voor een vraag, een mopje, een feitje, een klacht, een gedichtje, een
stop-motion filmpje… kan je ons altijd bereiken op jonggivers@scouts-sint-michiel.be.
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