
Maandlijst  

  november-december 

Zondag 6 november: Repetitie groepsfeest 

Na 5 jaar wachten is het groepsfeest eindelijk terug!  Vandaag gaan we opzoek 

naar acteertalent bij de Kabouters en repeteren we voor het groepsfeest! 

Kabouters die aanwezig zullen zijn bij het groepsfeest worden zeker verwacht 

van 14u tot 17u aan de lokalen! Check ook zeker onze mails voor verdere 

informatie over het groepsfeest. 

Zaterdag 12 november: Groepsfeest 

Het groepsfeest is eindelijk terug! Door onze nieuwe lokalen en corona, een 

beetje later dan gewoonlijk. Alle takken voeren hun zelfgemaakt toneeltje op! 

Ouders, grootouders, tantes, nonkels, broers, zussen zijn allemaal welkom in de 

feestzaal van het Leonardo College! Verdere informatie volgt nog via de mail! 

Zondag 20 november: Speurdersvergadering 

Vandaag gaan we opzoek naar de beste speurders in de 

Kaboutertak! Schuilt er een echte Sherlock Holmes in 

jullie? Afspraak aan de lokalen van 14u tot 17u. 

 

Zondag 27 november: Kookvergadering 

Deze zondag verwachten we de beste kokkinnen aan lokalen van 11u-13u! Wil je 

graag weten wat we gaan maken vergeet dan zeker niet de rebus op te lossen! 

Voor het gerecht breng je 3 euro mee naar de lokalen! 

 

 

 

 



 

Zondag 4 december: Sinterklaas 

Vandaag bezoekt Sinterklaas onze lokalen! Hopelijk zijn jullie 

braaf geweest dit jaar. Oefen zeker nog eens jullie beste 

Sinterklaasliedjes in! Uitzonderlijk vergadering van 10u tot 

12u aan de lokalen! 

Zondag 11 december: 

Cafévergadering 

Hebben jullie altijd al eens willen weten hoe het is om een 

café open te houden of zijn jullie eerder geïnteresseerd 

in de caféspelletjes? Dan zijn jullie zeker welkom aan de 

lokalen van 14u tot 17u! 

Zondag 18 december: Kabouters got talent 

Vandaag is het geen America’s Got Talent of 

Belgium’s Got Talent, maar Kabouters Got Talent! 

We gaan opzoek naar originele talenten in onze 

Kaboutertak! Vergadering aan de lokalen van 14u 

tot 17u! 

Vrijdag 23 december: Kerstfeestje  

De feestdagen komen eraan, dus mag er zeker 

bij ons ook geen feestje ontbreken! Zoals elk 

jaar is er deze vrijdag van 19u tot 21u een 

kerstfeestje in de lokalen! Zoek thuis iets uit 

dat je niet meer gebruikt en neem het mee als 

cadeautje voor een andere kabouter! 


