
Jv's

SKOETEKE

MAART APRIL



Maart
1    Paasbrunch

Aangezien jullie het op Pasen heel erg
druk zullen hebben met eikes rapen bij
de oma en opa, organiseren wij nu al
onze Paasbrunch. Ja ja, ook de
scoutsbomma's en bompa's verwachten
jullie! 
LET OP: 11U30 - 13U30 EN 2 euro

8   Casino       
Haal je pokerface maar boven en bluf er
op los. Wie weet word jij wel koning of
koningin van Casino Scouts Wezemaal. 

15   Oudervergadering
Neem allemaal je (plus)papa en/of
(plus)mama mee richting de scouts want
vandaag tonen we hen wat scouting echt
is.



Maart
22   Handelsspel 

Ken de marktprijzen, onderhandel als de
beste en gooi je charmes in de strijd en
zorg ervoor dat jij met het meeste geld
eindigt. Maar, PAS OP, of alles wordt je
ontnomen....

29   Stadsspel Aarschot
Haal je kennis over Aarschot maar boven
en doe er alles aan om jouw team naar
de top te brengen. Wees dus niet
verlegen om hier en daar wat mensen
aan te spreken en om hulp te vragen.
UNIFORM AAN
LET OP: 13.45 Aarschot - 16.45 Aarschot



April
4-5   Weekend 

Woehoewwwww het is weer tijd voor
een weekend. De locatie blijft nog even
geheim, maar zet alvast de datum in je
agenda en neem een warme slaapzak
mee. KIJK EINDE SKOETEKE 
Start: 12U zaterdag
Einde: 12U zondag

12  Geen Scouts
Helaas pindakaas zijn wij (en hopelijk
jullie ook) deze zondag al bezet. Raap die
eikes maar alsof je leven er vanaf hangt
en eet daarna maar eikes tot buipijn toe!



April
19      Snoepjesverkoop

Om wat geld in het laatje te brengen,
gaan we een heuse snoepjesverkoop
doen! Haal die liefste, knapste,
schattigste snoetjes maar boven en
oefen alvast je verkoopspraatje.
UNIFORM AAN

26      Escaperoom
Vandaag belanden jullie in een
escaperoom. Geraak jij er op tijd uit?
Bereid je voor op codes, proeven,
raadsels, vraagstukken....



Weekend
Als leiding willen wij ons weekend zo goed mogelijk kunnen
voorbereiden. Daarom moeten we zeker een week op voorhand
weten of je aanwezig kan zijn. 
We moeten ook correcte ledenlijsten (met toestemming van de
ouders) kunnen opmaken, dus vul zeker het briefje in en geef het
tijdig af of mail het door.
Vergeet ook zeker niet de 20 euro in een enveloppe MET NAAM OP
af te geven, zodat jullie niet omkomen van de honger.

Ik,                          , ouder van  
geef toestemming dat mijn JV op weekend
mag van zaterdag 4 april tot en met
zondag 5 april en betaal hiervoor 20 euro.
 
Handtekening               


