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Zondag 20 september
Jow gangsters, vandaag is de dag waarnaar jullie heel de vakantie hebben uitgekeken!!!!!!!!! Jullie
komen te weten wie jullie mega coole, mooie, toffe, super leuke leiding is. We verwachten jullie
allemaal om 13u45u aan het station van Groenendaal om te ontdekken wie wij zijn en om 17u
mogen jullie een beetje wijzer worden opgehaald aan de Joengele! Wij kijken er al vast
suuuuuuuuper hard naar uit! Tot snel lieve wolfjes!!!! !!! 
Het overgangsspel zal helemaal coronaproof verlopen. Als ouder mag je niet vergeten een
mondmasker te dragen wanneer je je kinderen komt afzetten !!!

Zaterdag 26 September
Helaas pindakaas, na het heugelijke nieuws van vorig weekend is het  dit weekend geen scouts.
Maar niet getreurd, we organiseren wel een super toffe zomerbar ‘pelouse douce’ waar jullie gezellig
met jullie ouders iets kunnen komen drinken. Voor meer informatie hou je best de facebookpagina van
de scouts in het oog!Hopelijk zien we jullie daar!!!!!

Zondag 4 oktober
Dag jongelui, vandaag is het startdag!!! Op deze dag kunnen jullie je komen inschrijven, een uniform
kopen en ons nog beter leren kennen.Aangezien er een of ander virus aan het rondgaan is gaat deze
dag er anders uitzien dan de normale startdag. Jullie worden om 12u verwacht op het grote grasveld
aan de kant van het gemeentehuis (loop liefst niet dwars door het veld, zo kunnen we de bubbels zo
goed mogelijk gesplitst houden) en om 13u30 mogen jullie al terug naar huis (jullie worden ook terug
opgehaald langs de kant van het gemeentehuis).



Zondag 11 oktober
Damens en heren, appelen en peren, BOEREN EN BOERINNEN en kleine kleine baby wolfjes, welkom
Vandaag gaan we elkaar beter leren kennen. Wat of hoe we dat gaan doen, daar gaan jullie zelf moeten
achter komen. Jullie mogen jullie komen aanmelden aan de balie van de speeltuin in het park om
13u45 en terug naar huis gaan met super veel vriendjes om 17u (ook terug in de speeltuin).

Zondag 18 oktober
Yeehaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Trek jullie vuile kleren, stoutste schoenen, racing handschoenen en helm
al maar aan, want wij gaan racen!!!!! Afspraak op de parking naast de ingang van de Joengele om
13u45 en jullie mogen om 17u terug naar huis.
PS: schade aan het voertuig moeten jullie zelf betalen.

Zondag 25 oktober
Sorry sorry sorry wegens te veel wind, zon en regen gaan wij er vandaag niet geraken omdat ons hondje
niet naar buiten wilt komen. Het is dus geen scouts. Wij zien jullie graag volgende week terug!!!!!Vele
vele (echt super veel) kusjes en knuffels van jullie super deluxe onbekende leiding! Wij hebben alvast
super veel zin in dit scoutsjaar!

??????????????????????????????????????????????
(je kan ons al proberen te raden via deze foto, want die lijken sprekend op ons)


