Belangrijke data:
12 mei: Kapoenen -en Wouterdag

MEI

Mei 2019

Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten
We zijn jammer genoeg bijna aan het einde van het scoutsjaar. Er rest ons nog twee
maanden met leuke vergaderingen en activiteiten.
Ook de kampen komen steeds dichterbij!
We kunnen al beginnen aftellen.

Ne stevige linker,

Groepsleiding,
Katrien, Thibaut en Amine

Voor vragen/informatie slechts één adres : groepsleiding@xaveriusstrita.be

MEI
ALLE VOGELS LEGGEN
EEN EI
!!!!!!!!
Jammer genoeg komen ook onze laatste vergaderingen binnen
de jogitak eraan. Wij hopen dat jullie in grote aantallen zullen
komen naar onze met bloed, zweet en tranen ineengestoken
vergaderingen.

Zondag 5 mei: Schildenspel (9 tot 12 uur)
Vandaag is het weer zo ver. We gaan met tennisballen op elkaar
gooien. Opletten voor jullie gezichten dus!!!!!

Zondag 12 mei: Kampvergadering + kamp infomoment (9 tot 12 uur,
12u05 tot 12u30)
Boyzzz en girlzzzzz, vandaag is het eindelijk
zover! Ons kampthema wordt bekendgemaakt.
Om jullie niet langer in spanning te laten
wachten, geven we jullie graag een tipje van de
sluier. Zitten we onder andere met een MOL, of
reizen we naar het land van IKEA, wanen we ons
echt Kampioenen of worden we omgevormd tot
een echte superheld? Keren we terug naar de
middeleeuwen of trekken we naar Afrika? Kom
dat zien, kom dat zien!
Na de vergadering houden nog een infomoment
met betrekking tot het kamp voor jullie ouders!
Bij deze zijn jullie dus allemaal uitgenodigd!!

Zondag 19 mei: Technieken (9 tot 12
uur)
Vandaag wederom een techniekenvergadering!
Dit is de laatste kans om uw technieken te
finetunen voor ons wonderbaarlijke kamp.
Aanwezigheid op deze vergadering is zeker en
vast aangeraden!

Vrijdag 24 mei: Afscheidsvergadering (19u tot 21u30)
Na vandaag starten voor de meeste onder ons wederom een akelige
examenperiode! Aangezien sommige onder ons jullie na vandaag
misschien een dikke anderhalve maand moeten missen, lijkt het ons
gepast om deze vergadering in het teken van ‘afscheid’ te doen! Veel
succes en tot later!
De maand zit er weer is op, alle vogels zullen nu wel hun ei hebben gelegd, dus is het tijd om
naar juni over te gaan.
Juantana: 0468153393
Lil Kiki: 0488919347
Tante Guy: 0478596440
Brechje: 0470832391
Dikke Ferre: 0470387744
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