Belangrijke data:
17 november: Pastaslag en wijnproefavond
9, 10 & 11 november: Takweekend Wouters
10 & 11 november: Wijnverkoop
17 & 18 november: Wijnverkoop

November
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Oktober
2018
Beste ouders, leden en sympathisanten,
We willen iedereen hartelijk bedanken om zo talrijk aanwezig te zijn op de overgang, het was
een absolute recordeditie. Hierbij wensen we iedereen nog eens proficiat die is overgegaan.
Hopelijk beleven ze veel plezier in hun nieuwe tak. We hebben er ook heel wat nieuwe leden
bij wat ons veel plezier doet. Onze leidingsploeg staat alvast elke zondag klaar.
De maand november begint met onze jaarlijkse groepsgeldslag. Op zaterdag 17 november
zijn er overheerlijke pasta’s te verkrijgen à volonté. Deze avond is het uitgelezen moment
voor de nieuwe ouders om kennis te maken met de leidingsploeg. Breng gerust jullie
deugenieten mee, wij voorzien kinderporties en ook een gezellige speelhoek.
Kortom, iedereen is welkom!
Inschrijven voor de pastaslag kan via de link die op onze website staat.
Tijdens en na het eten kunnen jullie ook genieten en proeven van de lekkere wijnen
geserveerd door onze givers. Dit is ten voordele van hun zomerkamp.
Wij hopen er weer een leuke en actieve maand van te maken!
Groetjes
De groepsleiding
Katrien, Thibaut en Amine
Steeds te bereiken op het volgende adres: groepsleiding@xaveriusstrita.be

KAPOENEN

Zondag 4 november: 9-12u: HALLOWEEN-KOOKVERGADERING
Vandaag laten we onze innerlijke chef naar boven komen. Alles staat
in teken van Halloween! Trek deze zondag je mooiste heksenkleed of
tovermantel aan want alleen zo kunnen we de lekkerste griezelsoep
maken! Neem ook 3 euro mee om al deze lekkernijen te betalen.
Zondag 11 november: 9-12u:
PYJAMAVERGADERING
Je mag je uniform en scoutsdas opnieuw thuis laten
liggen. Want we maken er een gezellige film -en
pyjamavergadering van. Doe je favoriete pyjama,
badjas of onesie aan. Alles mag zolang het maar super
comfortabel is!
Zaterdag 17 november: PASTASLAG
Vandaag begint onze jaarlijkse groepsgeldslag. Iedereen die zin heeft
mag met zijn haar familie, vriendjes en andere mensen van ons
heerlijk pastabuffet komen proeven. Vergeet je zeker niet in te
schrijven (zie website en brief voor meer info). Zondag zal het geen
vergadering zijn.
Zondag 18 november: 9u-12:
GEZELSCHAPSSPELLETJESVERGADERING
Vandaag gaan we kijken wie van de kapoentjes de Cluedokampioen is, wie de beste bankier is bij Monopoly of misschien
ben je wel een held in Mens-erger-je-niet… Kom dan zeker naar
de vergadering en neem je favoriete gezelschapsspel mee!
Zo, lieve kapoentjes, dat was het weer voor November! Maar niet getreurd volgende
maand zijn we er weer met meer! Vergeet niet om steeds op tijd te zijn én in uniform,
tenzij het anders vermeld staat in de Deugeniet. Als je niet kan komen, laat de mama of
papa dan even mailen naar de leiding. Voor andere vragen, opmerkingen, liefdesbrieven
of gedichten mogen jullie ons ook altijd contacteren!
Veel liefs, de kapoenenleiding
Margot: 0474314154
Arthur: 0476789152
Inez: 0471 22 39 99
Elliott: 0491321495
Matthijs: 0483664205
Jonas: 0487675127
kapoenen@xaveriusstrita.be

