
JV’S
Skoeteke
September - Oktober



Lieve JV’s, 

Na een reuze tof kamp en een rustgevende 
vakantie vliegen we er eindelijk terug in! 

Wij hebben er allemaal heel veel zin in dus 
hopelijk jullie ook! 
Laten we er samen een jaar vol plezier, 
vreugde en gezelligheid van maken !!!

xxxx
De leiding 



Leidings-reveal!
Om het jaar goed in te zetten beginnen 
we met een groot ‘Wie is het?’ spel, 
zodat jullie kunnen ontdekken wie jullie 
toffe leiding is voor dit jaar.

05 September

Vriendjes en Vriendinnetjes vergadering 
Om onze scoutsgroep nog groter te 
maken, mogen jullie allemaal je beste 
vriend of vriendin meenemen zodat zij 
ook kunnen proeven hoe het is om een 
echte scout te zijn! 

12 September

Terwijl de klok verder tikt, moeten jullie 
proberen om alle raadsels en 
opdrachten op tijd uit te voeren, zodat 
jullie heelhuids buiten geraken. 

19 September Escape Room 

Here you can describe the section



WK wielrennen + Scouting Lekker Doen 
Dit jaar vind je onze scouts terug op het 
Fandorp Frans Verbeeck aan de Wip in 
Rotselaar. Alle ouders en leden zijn hier 
welkom voor inschrijving, drankjes, 
randanimatie en muziek in de avond! 

 25 - 26
September

Overgang 
Vandaag nemen we afscheid van onze 
oude derdejaars en verwelkomen we de 
nieuwe eerstejaars! 
Belangrijk: om 12u op de scouts (tot 17u) 
en neem eetgerief en vuile kleren mee. 

03 Oktober

Vandaag houdt niets of niemand ons 
tegen, wij blijven altijd mooi rechtdoor 
gaan! 

10 Oktober Rechtdoortocht 
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Geen Vergadering 
Vandaag is het geen scouts :( 
Jullie leiding is namelijk zelf op weekend, 
zo kunnen wij onze batterijen weer 
opladen en er volgende week terug vol 
energie in vliegen!  

17 Oktober

Zeepkisten bouwen 
Breng zoveel mogelijk materiaal mee 
zoals hout, een stuur, schroeven, een 
boormachine, …. Vandaag bouwen we 
twee ongelofelijke zeepkisten waarmee 
we in november gaan racen.

24 Oktober 

Yes! Ons eerste JV weekend! Dit wordt 
een techniekenweekend in thema van 
Halloween. Meer concrete info volgt nog 
via mail, dus best inschrijven tijdens 
scouting lekker doen! 

29 - 31 Oktober JV weekend 
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