
SKOETEKE NOVEMBER DECEMBER - SKOETEKE NOVEMBER DECEMBER - SKO 

 

Liefste givertjes! Na zo een leuke eerste twee maanden, volgen twee NOG leukere maanden. We 
kennen elkaar al wat beter, hebben al veel plezier gemaakt samen, misschien ook al wat drama (?), 
… In november en december gaan we dat gewoon allemaal verderzetten 😉  

 

Zondag 3 november 
Vandaag liefste givertjes gaan we op verplaatsing, woehoeeewww! We spreken af op de 
wijngaardeberg om te sleeën "#$% "#$% "#$%  
14u15 zien we jullie daar! Om 17u15 wuiven we jullie terug uit xxx EN VERGEET JE SLEE NIET 

 

Vrijdag 8 – Zaterdag 9 november 
2 dagen?????!!!!! Yesss! "#$% "#$% "#$% Wij gaan soep maken dit weekend en verkopen voor centjes 
voor ons kamppppp!  
We spreken vrijdag om 18u af op de scouts om onze soep te maken. Neem hiervoor allemaal een 
snijplankje en mesje mee!  
Zaterdag zullen we onze zelfgemaakte overheerlijke soep verkopen, en spreken we om 9u af op de 
scouts!  
Eind uur kunnen we helaas voor beide dagen niet echt meegeven.  
 

Zaterdag 16 – Zondag 17 november 
Nog eens 2 dagen????!!!! We kunnen jullie niet missen liefste givertjes &'() Dit weekend is het 
PANNENKOEKENWEEKEND. Verkopen, verkopen, verkopen geblazen! Zaterdag worden jullie om 
10u30 op de scouts verwacht, zondag om 9u30! Be there or be a square xoxo  
Eind uur kunnen we helaas voor beide dagen niet echt meegeven. 

 

Zondag 24 november 
Na die drukke weekends onder de givers, gaan we het eens wat anders aanpakken vandaag. We 
spelen met iederééééén vandaag! Iederéén? Ja met heel de scouts een groot groepsspel, 
woehoeeew!  
Omdat samenhorigheid vandaag centraal staat, nodigen we ook de ouders uit om ons goede 
voorbeeld te volgen: We organiseren een oudercafé! Allemaal welkom vanaf 16u voor een drinkje 
en een chipje &'() Tot dan allemaal!  

 

Zaterdag 30 November 
Omdat wij iets goed te maken hebben met het giverweekend vlak bij jullie examens te plannen, 
zullen we een MEGALEUKE AVONDVERGADERING PLANNEN! Kom maar allemaal meegenieten en las 
dé perfecte pauze in xxx  
We spreken af om 19u op de scouts en jullie mogen terug vertrekken om 22u om die goede 
nachtrust te hebben tijdens de examens.  



 

Zondag 8 december 
SINTERKLAAAAAAS!!!!! Meer is niet nodig denken wij? Kom maar gewoon allemaal!  

 

Zondag 15 december 
Vandaag is het verrassingsvergadering!!! Komen is de boodschap om te ontdekken wat we gaan 
doen &'()  

 

 

Zondag 22 december 
Vandaag gaan we onszelf opwarmen om de koude te kunnen overbruggen, en dat kan gewoon niet 
beter dan met JUST DANCE!!! Trek jullie danskleren en schoenen maar aan &'()  

 

 

Zondag 29 december 
We hebben iemand nodig die goed kan… en de andere moet behendig zijn en de andere…. We 
spelen daarnaast ook in teams. Ga de strijd vandaag maar tegen elkaar aan tijdens GO4!!!  
 

 

 

 

XXX Kusjes, topteam giverleiding XXX 


