Belangrijke data:
13 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe

Januari

Januari 2019
Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten,
We hopen dat iedereen zeer fijne feestdagen achter de rug heeft. De leidingsploeg wenst jullie
alvast een gelukkig en feestelijk 2019! Ook in het nieuwe jaar zijn er weer talrijke leuke
scoutsactiviteiten!
Op zondag 13 januari organiseert de oudervereniging OP Baloe een lekker ontbijt voor
iedereen. Het is de bedoeling om met alle leden, ouders en leiding te komen smullen.
Meer info kunnen jullie vinden op onze site en onder deze brief!
Januari is voor de leiding jammer genoeg examenmaand, daarom zijn het traditioneel weer
groepsvergaderingen. Hieronder staan ze allemaal op een rijtje:
•
•
•
•

Zondag 6 januari: geen vergadering
Zondag 13 januari: Ontbijt OP Baloe
Zondag 20 januari: Groepsvergadering
Zondag 27 januari: Groepsvergadering

Ne stevige linker,
De groepsleiding,
Katrien, Thibaut en Amine

Voor vragen en informatie kan U ons altijd contacteren op het volgende e-mail adres:
groepsleiding@xaveriusstrita.be

Oudervereniging vzw OPBaloe organiseert

NIEUWJAARSONTBIJT
zondag 13 januari 2019

Beste ouders, leden, sympathisanten,
Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden. Tijd om terug te blikken op wat geweest is en vooral te klinken op wat
gaat komen in 2019. Daarom wil ook vzw OPBaloe zijn Nieuwjaarswensen delen met jullie op het fantastisch
Nieuwsjaarsontbijt op zondag 13 januari 2019 vanaf 9.00 tot 11.00 in de zaal onder de Xaveriuskerk (=refter
college). Bovendien is het een ideale gelegenheid om nog eens de voetjes onder de tafel te steken en samen met
jouw kinderen, familie, vrienden te genieten van een lekker ontbijt.
Na het succes van de vorige jaren bieden we terug dezelfde formule aan nog steeds een zeer democratische prijs.
Hieronder vind je nog eens alle praktische informatie op een rijtje want inschrijven op voorhand is verplicht als
je wil komen ontbijten.
Belangrijk: indien uw kinderen alleen komen, moeten ze zich ook op voorhand inschrijven.

Wanneer?

zondag 13 januari 2019 vanaf 9.00 tot 11.00

Waar?

Zaal onder de Xaverius kerk (= refter van het Xaverius college (ingang via de
lokalen)

Wat?

1 glaasje fruitsap
1 koffiekoek
2 pistolets
1 sneetje beleg naar keuze (kaas/hesp)
Choco/confituur
Cornflakes
spek met eieren
Koffie/thee/melk/warme chocolademelk à volonté

Prijs?

Niet-leden (ouders, vrienden, …): 5€ per persoon.
Leden en leiding : 4€ per persoon.
Gelieve het geld over te schrijven op rekening BE92-0017-9717-9523
(begunstigde: vzw OPBaloe) met vermelding van naam + aantal niet-leden en
aantal leden.

Inschrijven Inschrijven kan je best via onderstaande te kopiëren en te mailen naar
?
opbaloe@gmail.com te verzenden vóór donderdag 10 januari 2019.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++
Familie…………………………………………………….........schrijft zich in voor het
Nieuwjaarsontbijt op zondag 13 januari 2019.
Aantal leden
: ………X 4€ =
Aantal niet-leden: ………X 5€ =

Eerst en vooral een heel gelukkig 2019 voor iedereen! Het jaar van ons volgend
buitenlands kamp is aangebroken! Het jaar dat we nog meer samen gaan komen,
want er zullen nog een aantal klusjes geklaard moeten worden, er zit nog een
leefweek aan te komen, alsook het groepsweekend.
Zondag 6 januari: geen vergadering
Ongetwijfeld zijn jullie al dagen aan een stuk van het ene familiefeest naar het
andere familiefeest aan het huppelen. Wel wij hebben goed nieuws… vandaag hoef
je niet te huppelen tot aan de lokalen. Jullie lezen het goed! Blijf maar gewoon in
jullie bed liggen en bingewatch je favoriete serie op Netflix!
Zondag 13 januari: Ontbijt OP Baloe (9-12u)
Spreek met z’n allen af en kom gezellig samen genieten van
een goeie chap. Nodig gerust ook al je andere familieleden
uit, want ook zij zijn welkom.
Vergeet je niet in te schrijven en te komen genieten van
overheerlijke koffiekoeken en spek met ei! Begrijp je dit
allemaal niet zo goed, net als Cedric… kijk dan wat verder in
den Deugeniet en kom meer te weten over de prijs en hoe je
je moet inschrijven.

Zondag 20 januari: Groepsvergadering (9-12u)
Vele van de leidingsploeg zijn nog
bezig met de examens, dus zal het
een spel worden met iedereen! Welk
spel het wordt, dat zullen jullie enkel
weten als jullie er met zoveel mogelijk
zullen zijn! Want hoe meer zielen hoe
meer vreugd!!

Zondag 27 januari: Parkspel (9-12u)
Op de planning vandaag… Een megagroot parkspel met alle
takken! Zoals jullie allemaal wel weten is dit een klassieker
van formaat. Meer uitleg is denk ik niet vereist. Mitte heeft er
alleszins al heel veel zin in!

Vergeet niet in uniform te komen = groene broek, das, hemd!!! En als je niet kan
komen laat het ons dan ook weten via FB/mail/sms/chat/… Uiteraard zijn ook
nieuwjaarsbrieven welkom al is dit geen vereiste.
Thibaut: 0470/43.76.62
Tom: 0471/33.18.94

Kevin: 0499/70.22.75
Jasper: 0495/45.76.93
Stephanie: 0491/64.85.44 givers@xaveriusstrita.be

WWW.XAVERIUSSTRITA.BE

