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€ =

Wouters
De eerste maand van het jaar 2019! Nogmaals voor iedereen een heel gelukkig en spetterend
nieuwjaar gewenst! We hoppen dat dit jaar voor al onze wouters en hun familie een nog beter
jaar wordt dan 2018 en daar hopen wij ons steentje aan bij te dragen door extra leuke
vergaderingen te voorzien. Deze eerste maand van het jaar starten we nog een beetje rustig
doordat de meerderheid van de leiding met examens zitten maar daarna gaan we er weer
volop voor.

Zondag 6 januari: geen vergadering
Jullie mogen vandaag lekker blijven uitslapen want het is geen vergadering vandaag.

Zondag 13 januari: familieontbijt van OP Baloe (9u0012u00)

Schrijf jullie zeker tijdig in voor dit lekkere familieontbijt
georganiseerd door OP Baloe. Lekker eten en pleinspelletjes spelen,
dat wil je toch niet missen! Op deze manier wordt de leiding een
beetje ontlast tijdens hun examens en kunnen de fantastische wouters
toch genieten van hun wekelijkse zondagvoormiddag scouts.

Zondag 20 januari: groepsvergadering (9u00-12u00)

Vandaag spelen we samen met alle takken samen een spel. Van de jonge en schattige
kapoentjes tot die angstaanjagend grote givers. Maar wat we juist gaan doen blijft nog even
een geheimpje.

Zondag 27 januari: reuzegroot parkspel
(9u00-12u00)

Vandaag is het nog een keer met alle takken samen. We gaan een
megagroot-fantastisch-formidabel parkspel spelen. We hopen jullie
er allemaal bij te zien. Trek goede warme kleren aan want het kan
heel koud zijn en we gaan een hele voormiddag buiten spelen!
Ziezo, nu zijn jullie weer helemaal mee voor januari. We verwachten jullie steeds in grote
aantallen, op tijd en in uniform.
Voor vragen, opmerkingen, problemen, gedichten en liefdesbrieven kan je ons contacteren via
volgend mailadres: wouters@xaveriusstrita.be.
Kusjes,
jullie leiding
Ellen (Raksha) – 0498/63.56.55

Nand (Akela) – 0471/06.58.50

Lies (Bagheera) – 0479/86.95.28

Mathijs (Hathi) – 0477/42.85.63

Jasper (Baloe) – 0476/27.65.66

Jaimie (Chil) – 0472/75.11.66
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