
MAANDPROGRAMMA KABOUTERS JANUARI - MEI 2023

Zondag 15 - 22 - 29 - 5 januari/februari: JIN stages
Jullie leiding heeft examens, super spijtig natuurlijk. Gelukkig zal de jin jullie opvangen om er

een leuke tijd van te maken! De jin stages duren de hele maand januari en de eerste week

van februari. Op deze zondagen zal de vergadering niet gegeven worden door jullie huidige

leiding, maar door de jinners (dit is de oudste groep van onze scouts). Er zal ook altijd een

ervaren leiding aanwezig zijn. Op deze manier kunnen zij eens aanvoelen hoe het is om

leiding te zijn.

Zondag 12 februari
Het is dag tegen pesten vandaag. We jagen alle pesters uit de wereld en gaan samen werken

aan een pestvrije wereld. Kom jij ook helpen?

Zondag 19 februari: schaatsen!
Vandaag bevinden we ons op glad ijs. We gaan namelijk schaatsen! Zoek je mooiste

schaatsen uit en beweeg je sierlijk over het ijs. Neem allemaal 6 euro mee en vergeet zeker

geen handschoenen! Meer info volgt.

Zondag 26 februari
Haal jullie mooiste kookschorten en koksmutsen maar boven, want vandaag kruipen we

achter het fornuis. We gaan proberen om de beste Piet Huysentruyt te worden, dus ga de

uitdaging aan!

Zondag 5 maart: truffelverkoop!
Vandaag is het truffelverkoop! Ga samen met je leiding op stap door de straten van

Haasrode en omstreken zodat we veel lekkere truffels kunnen verkopen. Hierdoor kunnen

we als scouts extra materiaal aankopen!

Zondag 12 maart
Te veel energie vandaag? Kom je dan zeker uitleven op de scouts. We gaan vandaag alle

sporten van de wereld uitproberen. Wie is het beste? Wie gaat naar huis met de gouden

medaille van onze eigen Olympische Spelen?

Vrijdag 17 - zondag 19 maart: scoutsweekend
Dit weekend gaan we weer op SCOUTSWEEKEND!! Meer info volgt.



Zondag 26 maart: geen vergadering
Dit weekend heeft de leiding vorming om een nog betere leiding te worden en is het dus

geen vergadering.

Zondag 2 april: wisselvergadering
Vandaag wisselt de leiding van tak, andere leiding zal jullie dus een mega leuke vergadering

bezorgen!

Zondag 9 april: geen vergadering
Het is paasvakantie, dus is het geen vergadering.

Zondag 16 april: geen vergadering
Het is paasvakantie, dus het is geen vergadering.

Zondag 23 april
Dreekegmo si sella, alles is omgekeerd. Een jongen wordt een meisje, een olifant wordt een

muis, water wordt spuitwater. Kom dus verkleed als welp en we gaan de battle aan.

Zondag 30 april
Vandaag verschuilen we ons in de bossen en gaan we op zoek naar wilde dieren, de boze

boswachter en de frisse boslucht.

Zondag 7 mei: groepsspel
Jong en oud, groot en klein, vandaag spelen we allemaal een mega spel, dat is heel fijn!

We spelen een groepsspel. Zeker komen want het is de allerlaatste ECHTE vergadering van

het jaar!

Vrijdag 12 mei: BBQ
Net zoals we het scoutsjaar zijn begonnen, sluiten we het toffe jaar af met een barbecue.

Zeker komen want er zal veel lekkers zijn! Meer info volgt.


