Maandlijst Jonggidsen december – februari
Zondag 2/12/2018
14:00 – 17:00
Bryan is vandaag jarig, en dit moét gevierd worden! Wij
verwelkomen jullie van 14u tot 17u om er een geweldige surprise
party van te maken!

Zondag 9/12/2018
14:00-17:00
Hij komt, hij komt… Is iedereen even braaf geweest dit jaar? Vandaag vieren
we de verjaardag van de Sint.

Zondag 16/12/2018
14:00-17:00
Vandaag testen wij jullie scoutieve capaciteiten. Kunnen jullie de weg terug
vinden?
Zondag 23/12/2018
14:00-17:00
Zoals ieder jaar, houden wij ook dit jaar een kerstfeestje. Vergeet niet om een
klein cadeautje van max. 3 euro mee te brengen.
Vrijdag 30/12/2018
Omdat we het morgen allemaal heel druk zullen hebben met
oudejaarsavond te vieren, is er vandaag geen vergadering. L

Vrijdag 4/01/2019
19:00-21:00
Vandaag gaan we zingen voor driekoningen! Kom in je beste koning pak en
neem je mooiste zangstem mee.
Vrijdag 11/01/2019
19:00-21:00
Wat is er gezelliger dan met heel de tak een film te kijken? Breng gerust chips,
popcorn,… mee want we houden een supertoffe filmavond!
Vrijdag 18/01/2019
19:00-21:00
Kom vandaag in je meest chique kleren, vanavond houden we een super fancy
casino-avond.

Vrijdag 25/01/2019
19:00-21:00
Trek jullie warmste kleren aan vandaag, ookal gaat Denderleeuw in vuur en
vlammen op. Lieje is burning!
Zondag 3/02/2019
14:00-17:00
Omdat wij dit jaar al zo hard gewerkt hebben als leiding, mogen jullie voor één
keer de touwtjes in handen nemen. Vandaag zijn jullie de baas en is het vervang
de leiding-vergadering.
Zondag 10/02/2019
11:00-13:30
Wij verwelkomen jullie van 11:00 – 13:30 om samen te
koken en nadien (hopelijk) lekker te eten.

Zondag 17/02/2019

14:00-17:00

Omdat het afgelopen week Valentijn was, en jullie jullie ware jvk-liefde nog
niet hebben gevonden, zorgen wij ervoor dat jullie elkaar wat beter leren
kennen.
Zondag 24/02/2019

14:00-17:00

Traditiegewijs spelen we dit jaar ook eens een spelletje in het bos. Daarom
spreken we af om 14u aan Liedekerkebos in plaats van aan de lokalen. Om 17u
is ons spelletje gedaan en kunnen jullie vanaf daar naar huis!
Als je niet kan komen gelieve zeker te verwittigen via jonggidsen@scoutsdenderleeuw.be of
stuur ons een smsje!
Lisa: 0470 05 95 55
Sebastian: 0478 96 95 78
Bryan: 0499 81 99 69
Jade: 0479 04 37 56
Rens: 0471 42 29 11
Stevige linker, de jonggidsenleiding

