Maandbrief Oktober-November:
08-10/10:
Het is eindelijk zo ver, we gaan op planningsweekend!!!
Meer informatie via de weekendbrief.
16/10:
Vandaag gaan we de verjaardag van onze lievelingsleiding vieren, Robin! We gaan hem dus eens
goed in de watten leggen en een verjaardagsfeest in elkaar steken. Vergeet dus zeker geen
versiering en inspiratie! We spreken af om 14u op den duiker, en om 17u mogen jullie terug naar
huis vertrekken.
22/10:
Vandaag is het dag van de jeugdbeweging, WOOP WOOP!! Vergeet dus zeker niet om in de
ochtend te komen ontbijten op de grote markt in uniform en uiteraard in uniform naar school te
gaan ;) .
23/10:
Wat we vandaag gaan doen is nog een verrassing!! Misschien komt er wel een special guest; de
Paus, Niel Claes, Trump, Aladin, de Panton, …? Wie zal het zeggen….
Ben jij ook benieuwd wat we gaan doen? Kom dan zeker naar den duiker tussen 14u en 17u.
30-31/10:
Zoals jullie wel weten houden we vanavond onze zware bierenavond. Jullie worden allemaal verwacht
om 12u30 en mogen weer naar huis gaan nadat jullie shiften afgelopen zijn.
Jullie worden dan ook verwacht op zondag om 10u om alles op te kuisen.
6/11:
Omdat het jinlokaal er toch maar wat triestig uitziet, gaan we vandaag ons jinlokaal pimpen! Neem
allemaal wat spullen mee om ons lokaal graver te maken zodat we terug een super gezellig lokaal
hebben! De vergadering zal beginnen om 12u30 en zal eindigen om 17u.
13/11
Zoals elk jaar organiseren wij met de leiding ons jaarlijkse eetfestijn. Er wordt verwacht van jullie dat
de groentjes gesneden worden en dat jullie een shiftje draaien in de avond. Meer info volgt nog!
20/11
Vandaag gaan we alle straten rond den Duiker af om onze wijn te verkopen! Kom dus zeker allemaal
om 10u naar den duiker. Om 17u mogen jullie terug naar huis vertrekken.
27/11
Vandaag gaan we onze voetbalskillzzz eens bijschaven op de mega grave Samson en Gert
voetbalvergadering! Kom van 2 tot 5 naar den duiker.
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