Maandplanning Jins Oktober - November
Liefste jinnekes, hierbij de maandplanning voor oktober en een deel van november!
Vrijdag 22 oktober
Vandaag is het DAG VAN DE JEUGDBEWEGING. Dat betekent dat iedereen in zijn scoutsuniform naar school
mag gaan. Geen officiële vergadering vandaag, maar jullie zijn allemaal uitgenodigd om dit ’s avonds mee te komen
vieren met de andere jeugdverenigingen van Groot-Lille op de NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING in de Zandfluiter! Uniform aan = gratis inkom.

Zondag 24 oktober 13u30 @ lokaal
Vandaag gaan we eindelijk beginnen met schilderen. Afspraak: de leiding zorgt voor verf, jullie zorgen voor mooie
tekeningen in thema en creativiteit. Slechte kleren zijn aangeraden, anders zit ge met nog meer witte plekken op uw
goei schoolbroek dan gewoonlijk.
Tijdens de week hierna is het de bedoeling dat jullie ’s avonds een beurtrol afspreken om het lokaal helemaal klaar te
maken tegen de officiële opening! Hierover meer info op de vergadering.

Vrijdag 29 oktober 19u @ lokaal
HALLOWEEN!!! En we maken er ineens een heel weekend van, met om te beginnen onze eigen jin-halloween avond op
vrijdag! Allemaal welkom om 19u aan het materiaalkot en wie verkleed is krijgt een cadeautje van de leiding! Vergeet
ook uw pamper niet aan te doen.

Zondag 31 oktober 18u @ lokaal
Deel 2 van het halloween weekend: kindjes bang maken xoxo. Kom verkleed, liefst zo donker mogelijk. Oei, zondag
avond? Ja! Maar de week erna ist vakantie!

Zaterdag 6 november
Eindelijk! Na al het harde werk kunnen we met trots ons nieuwe jinsheem vers van de pers aan iedereen voorstellen
tijdens ons eerste jinfeestje: de opening! Nodig allemaal al jullie vriendjes en vriendinnetjes uit, want het belooft ne
goeie te worden! We laten nog weten hoe laat we precies afspreken, afhankelijk van wat er dan nog moet gebeuren.

Zaterdag 13 november 13u30 @ lokaal
Vandaag gaan we ons zoals echte scouts nog eens buiten amuseren. Kleed u warm genoeg aan en neem uw stalen
ros en nen opgeladen gsm mee!
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