Jhoo VK’tjes en ouders!
Onze vergaderingen gaan normaal gezien door op zondag op het grote grasplein aan
de scouts. Zorg er ook voor dat je altijd met de fiets komt!!!
Wie zich nog moet inschrijven kan dit online op de site https://scoutslille.be/ doen.
Kentekens voor op het hemd kan je krijgen op de scouts, deze zitten in het lidgeld
inbegrepen. Lidgeld is dit jaar weer 40 euro, meer info over het lidgeld betalen
vind je terug op de site.

Zondag 27 september
Het is weer van da, het scoutsjaar is weer aangebroken en we mogen terug beginnen. Allemaal paraat
aan het grote grasplein om 14u, ge moet oprotten om 17u.
Zondag 4 oktober
Vandaag gaan we jullie oriëntatie vermogen testen. Neem mee: jullie stalen ros, een slimme telefoon
met voldoende mobiele internetcapaciteit en een zeeeeeer duurzame batterij!
Om 14u aan het groot plein.
Zondag 11 oktober
Ochtendstond heeft vandaag echt wel goud in de mond. We gaan deze dauwtrippen! Vrolijk mee
opstaan met de vogeltjes en zo de zonsopgang zien. We spreken af om 06h aan het heem, dus kruip de
dag ervoor maar vroeg in de veren! De vergadering is rond 10h afgelopen. Kom zeker af, want we
hebben nog een leuke verassing voorzien!
Zondag 18 oktober
Lache giere brullee, om 14u aan het grote graspleintje voor onze scoutscation!!!!!!!!!!!!! Doe zeker niet
u beste kleren want deze kunnen wel is kapot gaan. Het is gedaan om 17u.
Zaterdag 24 oktober
We gaan ons eigen SOS Piet programma maken, dus haal jullie beste kookkunsten maar eens boven en
laat zien wat jullie waard zijn. Jullie worden verwacht om 18u30u en de vergadering is gedaan om 20u.
zorg dat ge nog wat etenslust hebt.

Als er vragen of opmerkingen zijn kan je steeds terecht bij de leiding, ook voor en na de vergaderingen.
Kussjes aan de mama,
de fantastische vk-leiding
XXX

