MAANDLIJST NOVEMBER – DECEMBER
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021

Deze zondag is het techniekenvergadering! Van 14u tot 17u spreken we
af aan de lokalen om onze sjortechnieken bij te schaven en te tonen wat
we kunnen. Wees er zeker bij als je de kneepjes van het vak wil leren

ZONDAG 14 NOVEMBER 2021

Vorige week oefenden we onze sjortechnieken, maar
deze zondag zullen jullie op een andere manier op de
proef gesteld worden. Of jullie een gevoel voor
oriëntatie hebben, zullen we vandaag van 14u tot 17u
aan de lokalen ontdekken!

ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021

Vandaag zetten we ons in voor 11.11.11! We
worden van 9u tot 12u15 aan De Palaver te
Denderleeuw verwacht (Seringenlaan 1) voor
een leuke voormiddag.

ZONDAG 28 NOVEMBER 2021

De herfst is ook het seizoen van de slakken. Dit gaan we
vandaag vieren! Bereid jullie voor op slakken in alle
soorten, kleuren en vormen
. Deze slijmerige
namiddag gaat door van 14u tot 17u aan de lokalen !

ZONDAG 5 DECEMBER 2021

Van 14u tot 17u aan de lokalen spelen we vandaag een
mysterieus spel. Meer dan dit kunnen we nog niet verklappen,
maar deze zondag zit vol verrassingen!

VRIJDAG 10 DECEMBER 2021

Van Afrika tot in Amerika! Dansen dansen als een koning doe je
zo-we-o-we-o-we-o-we-o! Later wil ik koningin zijn, van een lililali-lollipopland! Je hebt een vriend, iemand die voor jou door
vuur gaat! Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw!
Vandaag is kusjesdag, kusjesdag, kusjesdag! Oya, oyé, oya lélé!
Konden jullie deze allemaal al meezingen? Warm jullie stemmen
maar op want vanavond zijn jullie van 19u tot 21u welkom aan de
lokalen voor een K3-karaoke-quiz!

VRIJDAG 17 DECEMBER 2021

HO HO HO! Vandaag vieren we een weekje te
vroeg kerstavond. Dit doen we van 19u tot 21u
aan de lokalen! Bij Kerstmis horen natuurlijk
ook gezelligheid en cadeautjes. Daarom vragen
we om allemaal een cadeautje van maximum
€5 mee te brengen. HO HO HO!

KERSTVAKANTIE

Jullie zullen ons twee weekjes moeten missen! We wensen jullie een fijne kerstvakantie toe!

Tot volgend jaar!
Aurélie, Wannes, Senne, Tijl, Lisa en Katrijn
Indien uw dochter niet naar de vergadering kan komen, gelieve ons iets te laten weten. Dit
kan steeds via een mailtje naar jonggidsen@scoutsdenderleeuw.be of via een sms’je naar
de takleiding (Aurélie: 0476 57 80 00)!

