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Belangrijke data:
27 & 28 April: Croqueslag
27 April: Jeneveravond

April

April 2019

Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten
De maand maart is weeral voorbij en ons groepsweekend jammer genoeg ook!
De wouters en hun leiding willen iedereen bedanken voor het kopen van hun paaseieren om
hun kamp te sponseren.
De maand april is dan weer wat rustiger, door de paasvakantie zijn er jammer genoeg minder
vergaderingen…
Verder is het bijna tijd voor de jaarlijkse croqueslag en jeneveravond van onze jonggivers! De
info hierrond zullen jullie spoedig kunnen terugvinden op onze website.
Dat was het voor deze maand. We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie toe!

Tot volgende maand en 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

Liefste kapoenen hopelijk zijn jullie weer helemaal klaar voor een nieuwe maand. Want er
staat weer een knotsgekke maand vol met te gekke vergaderingen op jullie te wachten.
Zondag 31 maart: 9:00- 12:00: 1 april vergadering
Kennen jullie de mop van Jantje op het toilet? Wij alleszins
nog niet dus haal jullie beste mopjes en grapjes al maar
boven, want vandaag gaan we ons voorbereiden op 1 april.

Zondag 7 april:9:00- 12:00: sport vergadering
Omdat jullie allemaal kleine Duracell batterijtjes zijn vol
energie, is het vandaag tijd voor de enige echt sport
vergadering. Bereid jullie dus al maar goed voor want
zweten zullen jullie zeker doen. Vergeet dus zeker geen
sportkledij.
Zondag 14 & 21 april: Geen Vergadering
Zondag 28 april: 9:00- 12:00: vriendjes en vriendinnetjes
vergadering
Seg kapoenen, willen jullie ook zo graag aan jullie vrienden laten
zien hoe plezant het altijd is op de scouts? Wij wel, vandaag is
jullie kans en mogen jullie allemaal één vriendje of vriendinnetje
mee nemen om er samen een knotsgekke vergadering van te
maken.
Dit is was het weer, lieve kapoentjes. Kom steeds in uniform en laat iets weten als je er niet bij
kan zijn. Voor tekeningen, liefdesbrieven, mopjes, en vragen kunnen jullie altijd een mailtje
sturen naar kapoenen@xaveriusstrita.be
Veel liefs, de kapoenenleiding
Margot:
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Elliott:
Matthijs:
Jonas:
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048767512

