
PROGRAMMA GIVERS
Maart - April

INLEIDING

Naast de lente, een bangelijk weekend, een heerlijke eetavond van de scouts en de

paasvakantie staan er ook geweldige vergaderingen op de planning in maart en april!! Vind

je het ook zo spannend en wil je doodgraag weten wat we precies gaan doen? Lees dan

zeker verder!!

PS: De huidige coronamaatregelen schrijven voor dat ook komende maanden

scoutsactiviteiten zullen doorgaan in bubbels per 10 leden. Bubbel 1 zal bijgevolg naar de

scouts komen van 9u30 tem 12u en bubbel 2 van 14u tem 16u30. Indien deze regeling zou

wijzigen brengen wij u hiervan op de hoogte in de wekelijkse inschrijvingsmail.

PLANNING

ZONDAG 7 MAART (9u30 - 12u)

Hopelijk zijn jullie scoutstechnieken niet te hard achteruitgegaan door de lockdown.

Vandaag gaan we tenten en shelters op zetten.

VRIJDAG 12 OF ZATERDAG 13 MAART (20u – 22u30)

Movie night!! Vergeet zeker geen dekentje of slaapzak mee te brengen.

Opgelet: bubbel 1 mag vrijdag genieten van een blockbuster, voor bubbel 2 is dit op

zaterdag!

ZONDAG 21 MAART (9u30 – 12u)

Vandaag de klassiekers der klassiekers! Drie woorden: water, toiletpapier en bloem.

ZATERDAG 27 MAART (9u30-12u)

Iedereen heeft er al wel eens over gedroomd, vandaag zijn jullie echte influencers die

vechten om likes. Wie o wie wordt de beste influencer??



ZONDAG 4 APRIL

Jullie teergeliefde leiding is op weekend, draai u gerust nog een keer om rond 9u want het is

geen vergadering.

ZONDAG 11 APRIL

Vandaag is het ook geen vergadering. Geniet van de paaseitjes!!

VRIJDAG 16 - ZONDAG 18 APRIL

We gaan op giverweekend!! Het thema en andere informatie volgt in een verdere brief.

Hopelijk kijken jullie er zo hard naar uit als ons want het wordt super!!!

ZONDAG 25 APRIL (9u30 – 12u)

Vandaag worden we allemaal garagisten we gaan we racen met zelfgemaakte gocarts!

SLOTWOORD

Ziezo, dat waren maart en april. Wij zijn allemaal super blij dat we jullie terug kunnen zien!!

Groetjes,

Jullie super leuke leiding ♥

Meeuw, Spiesbok, Nachtegaal en Vink


