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Lieeeeefste givertjes, na een leuk eerste semester, nog leukere kerstvakantie en aaaal die 

vorige leukste scoutsdagen is het weer tijd voor de volgende twee maanden boordevol 

plezier!!!! Vergeet ook niet: laat weten of je meekomt op ons 

superkwalikwantiviaextraquasiotisch buitenlands kamp 😊  

 

Zondag 5 januari 

Helaaaas, we beginnen de maand zonder scouts      De leiding moet leren om een goed 

rapport te halen! Jullie hebben het voorbeeld alvast gegeven maar nu is het aan ons xxx 

 

Zondag 12 januari 

Whieeee, terug scouts!!! EINDELIJK!!! We verwachten veeeeel givers na elkaar zo lang 

gemist te hebben.. Komen is dus de boodschap want het wordt littttt! 

 

Zondag 19 januari 

     Weeral geen scouts      De leiding is nog steeds hard aan het blokken       

 

Zaterdag 25 januari 

Dit is een zaterdag! We gaan centjes verdienen voor ons buitenlands kamp!!! Joepieeee 

extra leuke dingen doen dus!!! MAAAR hiervoor hebben we wel àl jullie hulp nodig! We 

verwachten iedereen om 5u45 in de ochtend op de scouts, en we zijn klaar tegen 8u ‘s 

morgens!  

 

Zondag 26 januari 

GROEPSSPEL!!!! Meer uitleg is hierbij niet nodig        

 

Zondag 2 februari 

Na die twee dagen scouts vorig weekend is het helaas ook deze zondag geen scouts      De 

leiding bekomt namelijk van al die zware vakken en zetten hun hersenen op pauze. Tot 

volgende week schatjes!  



 

Zondag 9 februari  

De dapperste teams nemen het gedurende de 3 uur lang tegen elkaar op in een reeks 

proeven die stoerder, spectaculairder en gevaarlijker zijn dan ooit! De inzet? Eeuwige roem 

en de enige echte GO IV-scouts-trofee! Enkel het beste team blijft overeind en neemt deze 

mee naar huis. 

 

Zondag 16 februari 

Vandaag spelen we het enige echte Valentijnspel!!! De grote vraag die zal luiden is “Wie is 

het sterkste koppel?” Liefde gegarandeert vandaag!  

Voor de ouders: Van 16u-17u30 gaat de gezellige wintereditie van ons giver-oudercafé ten 

voordele van ons buitenlands kamp door! We zullen het knus maken en jullie zijn allemaal 

méér dan welkom!  

 

Zondag 23 februari 

Na vorige week het gezellige winter-oudercafé zetten we de winterse sfeer verder. Vandaag 

gaan weeee... SCHAATSEN!!!  

Jullie worden om 14u verwacht aan de schaatsbaan in Haasrode, om 17u mogen jullie daar 

terug opgehaald worden       Vergeet geen handschoenen, extra paar sokken en 5euro 

(gepast) mee te nemen!  

 

 

XXXXX JULLIE ALLERLIEFSTE LEIDING XXXXX JULLIE ALLERLIEFSTE LE 


