Maandbrief Jonggivers
November-December
Zaterdag 6 nov:
Wat we vandaag gaan spelen is nog even een geheim. Misschien gaan we wel bowlen langs het kanaal of
paintballen in de toiletten. Ben je benieuwd? Kom het dan ontdekken van 2 tot 5 op Den Duiker op onze
Verrassingsvergadering.
Zaterdag 13 nov:
Vandaag is het eetfestijn en dus moeten veel leiding helpen voorbereiden. Daarom spelen we een groot
Groepsspel met alle takken. Hopelijk zien we jullie van 1 tot 4 op Den Duiker en in de avond in de Gilden
om een lekker koninginnenhapje te komen eten.
Zaterdag 20 nov:
Deze zaterdag is het de lievelingsvergadering van Kiran. Kom zo marginaal mogelijk naar Den Duiker van 2
tot 5 en haal de Johnny of Marina in jou naar boven want het is Marginale vergadering. We doen allerlei
dingen die je normaal op de scouts niet hoort te doen.
Vrijdag 26 nov – zaterdag 27 nov:
Zoals jullie kunnen zien spreken we deze week af op een vrijdag. Van 20:00 tot 10:00 de volgende dag
houden we een filmmarathon op Den Duiker. Neem dus zeker je slaapzak en matje mee en bedenk al eens
welke film je graag wil zien.
Zaterdag 4 dec:
Nog twee dagen en dan is Sinterklaas weer daar. Wij hebben echter geruchten gehoord dat hij zich al in
Turnhout schuil houdt. We spreken van 2 tot 5 af op aan de KUUB en zullen een Sint en Piet Stadsspel
spelen.
Vrijdag 10 dec:
Trek je galakleren maar aan want vandaag houden we een casinoavond van 19:00 tot 22:00 vrijdagavond
op Den Duiker. Wie gaat er stinkend rijk naar buiten en wie verliest alles wat hij bezit?
Zaterdag 18 dec:
Omdat jullie het deze tijd zo druk hebben met studeren voor de examens is het vandaag Val-in-val-uit. Dit
is van 2 tot 5 op Den Duiker maar het is ook toegestaan om later aan te sluiten of vroeger te vertrekken als
je de tijd wil gebruiken om te studeren.
Kerstvakantie:
Eindelijk gaan we terug op kerstweekend!!! De data liggen nog niet vast dus verwacht binnenkort een
mailtje in jullie mailbox met alle uitleg.

Dit was de planning voor de laatste twee maanden van 2021. Heb je vragen of rake opmerkingen, aarzel
niet op ons te contacteren op volgend E-mailadres: jonggivers@scouts-sint-michiel.be.
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