27/04 spelvergadering
Na het leuke paasweekend zetten we het nieuwe boekje in met een klassieke
spelvergadering. Helaas hebben we geen eigen bos aan het lokaal maar dat maakt het
zeker niet minder leuk. Hopen jullie mee op zonnig weer?
Waar: het lokaal
Wanneer:14:30-17:00
Wat neem ik mee: spelgrief
04/05 picknick
Om de eerste zaterdag van de maand mei te vieren doen we een
gezellige picknick. breng allemaal 5 eurootjes en een glimlach mee.
Waar: ons lokaaltje
Wanneer:12:30-15:00 u
Wat neem ik mee:piekfijn uniform, 5 euro en een dekentje

11/05 carwash
Vandaag gaan we auto’s en fietsen wassen. We doen dit om ons kamp te steunen dus we
hopen zeker dat jullie er allemaal bij zijn. Stuur iedereen die je kent naar ons! Je vriendjes
hebben geen auto maar ze hebben zeker een fiets en die wassen wij ook! Hou rekening met
het bepaalde weer en pas je kleren daar aan .
Waar: het geliefde lokaal
Wanneer:11:30-17:00
Wat neem ik mee: piekfijn uniform, middageten en drankje
18/05 knutselvergadering
Jullie creatieve geestjes kunnen weer naar boven komen. Neem maar
extra knutselgerief mee! Als het spullen zijn die terug mee naar huis
moeten zorg dan dat je naam erop staat of je herkend.
Waar:ons veldje
Wanneer:14:30-17:00
Wat neem ik mee: spelgrief en knutselgrief
25/05 geen vergadering
Na al die creativiteit heeft de leiding vakantie nodig. De leiding
gaat zonnen in Tenerif en zien jullie graag volgende week

01/06 filmvergadering
Het einde van het schooljaar is inzicht! Voor school eindig moeten we allemaal testen
afleggen ( helaas). Daarom houden we het rustig en kijken we samen een filmpje. Kom in
jullie meest comfortabelste kleren om samen in de zetel te liggen. Dan kunnen we samen
een film kijken en avondeten.

Waar: cinema 22
Wanneer:17:30
Wat neem ik mee: favoriete film en 4 eurootjes

08/06 brunch
Op een zaterdag kunnen we normaal wat uitslapen maar dit keer gaan
we gezellig samen eten. Jullie mogen in jullie pyjama komen om samen
te ontbijten. Neem een spelletjes mee voor na het ontbijten zodat het nog
extra gezellig is. Stuur zeker iets naar de leiding zodat we genoeg eten
kunnen voorzien.
Waar: brunchcafe den 22
Wanneer: 9:00- 11:30
Wat neem ik mee: 3 eurootjes en een spelletje

14/06 spelvergadering
Na al die rustige vergaderingen in het tijd om onze beentjes nog eens los te gooien. De
leiding kijkt al uit naar het kamp! We gaan vandaag al onze spelletjes nog eens oefenen
zodat we ze allemaal kennen voor kamp begint.
Waar: Den 22
Wanneer: 14:30-17:00
Wat neem ik mee: spelgrief
22/06 spelvergadering
De laatste vergadering van het jaar! We gaan proberen al jullie favoriete spelletjes te spelen
zodat jullie ons niet te veel gaan missen. Vergeet jullie niet in te schrijven voor het kamp
zodat we de planning kunnen perfectioneren.
Waar: Den 22
Wanneer: 14:30-17:00
Wat neem ik mee: spelgrief
Kamp zal plaatsvinden van 3 juli tot 11 juli en jullie krijgen binnenkort meer informatie.

