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KABOUTER
KALENDER 2
ZATERDAG 11
DECEMBER

Geen vergadering
Katrijn en Emiel zitten
volop in de examens en
Brecht, Caitlin, Klara
en Tibo zullen eens
goed uitrusten en eens
profiteren van de rust!

ZATERDAG 22
JANUARI

Geen vergadering:
De leiding zit volop in
de examens.
Niet getreurd!
Volgende week zijn we
terug.

VRIJDAG 17
DECEMBER

Kerstfeestje:
19u30-21u30
Breng allemaal een
cadeautje mee t.w.v.
€5,00.
We zullen dan samen
kerstliedjes zingen
onder de kerstboom.

ZATERDAG 29
JANUARI

Tisgroenentvaltvanee
nberg-vergadering
14u-16u
Dit spreekt voor zich,
hier is geen verdere
uitleg nodig...

ZATERDAG 25
DECEMBER & 1
JANUARI

Geen vergadering:
Op deze feestdagen
mogen jullie Kerstmis en
Nieuwjaar met jullie
familie vieren! Wij wensen
jullie alvast een vrolijk
Kerstmis en een gelukkig
Nieuwjaar!
Groetjes, jullie liefste
kabouterleiding xx
ZATERDAG 5
FEBRUARI

Reisronddewereldvergadering: 14u-16u
Zoals de naam van de
vergadering
expliqueert zullen we
een reis rond de
wereld maken.

ZATERDAG 8
JANUARI

Deslimstekabouterter
wereld-vergadering:
14u-16u
Vandaag kruipt de
leiding in de schoenen
van Erik van Looy als
quizpresentatoren en
zullen jullie het tegen
elkaar mogen opnemen
om de titel te winnen!
ZATERDAG 12
FEBRUARI

ZATERDAG 15
JANUARI

Highlandgamesvergadering:14u-16u
Trek maar allemaal
jullie schotse kilt aan
en eet 's middags maar
veel spinazie want je
zult al je spieren nodig
hebben vandaag!

ZATERDAG 19
FEBRUARI

Geen vergadering:
Fran en Pol lopen op straat.
'Wat liggen daar voor kleine
ronde balletjes', vraagt Pol.
'Dat zijn snoepjes waar je
slimmer van wordt', antwoordt
Fran. Pol eet er eentje op en
spuugt alles meteen weer uit.
'Bah, dit zijn konijnenkeutels!'
Zegt Fran: 'Zie je, je wordt nu
al wat slimmer.'

Valentijnvergadering:
14u-16u
Deze vergadering is
samen met de welpjes.
Wees gerust: je zal
elkaar geen kusjes
moeten geven!

KABOUTER
KALENDER 2
ZATERDAG 26
FEBRUARI

Studio100-vergadering
14u-16u
Vandaag zullen de jins
zich voorbereiden als
toekomstige leiding. Zij
zullen de vergadering
dus organiseren en
leuke spelletjes
verzinnen voor jullie!

ZATERDAG 2
APRIL

Geen vergadering:
We organiseren onze
jaarlijkse fuif. Dit
weekend zullen jullie
ons dus moeten missen.

ZATERDAG 5
MAART

Vierkantemetervergadering: 14u-16u
We zullen allemaal
spelletjes spelen in 1
vierkante meter. (of
een beetje meer)

ZATERDAG 9
APRIL

Geen vergadering
De leiding zal dit
weekend het kamp
voorbereiden! Save the
date: 10-17 juli.

ZATERDAG 12
MAART

Geen vergadering:
De leiding is bezig hun
technieken aan het
bijschaven. (sjorringen,
vuur, tenten...)

ZATERDAG 16
APRIL

Rolleninhetgrasvergadering: 14u-16u
Niet wandelen, lopen of
fietsen op het gras.
Niet zwemmen in het
gras en ook niet vliegen
boven het gras .

ZATERDAG 19
MAART

Julliezijndebaasvergadering: 14u-16u
Vandaag mogen jullie
eens beslissen wat we
allemaal gaan doen!
Jullie zijn vandaag de
baas!

ZATERDAG 26
MAART

Leidingtegengastenvergadering:
Wij zullen alvast ons
best doen om te
winnen! Hopelijk komen
jullie ook met veel af
om ons te kunnen
verslaan!

Vragen? Aarzel niet om ons te conta c teren.
VOLGEND WEEKEND: GROEP S WEEKEND!!!

Het weekend van 22-24 april is het groepsweekend.
Dat wil zeggen dat we met iedereen van scouts
Kortemark samen op weekend gaan --> info volgt!
Tibo Tahon (takleider):
0471 79 99 56
Caitlin Muyllaert:
0496 52 27 29
Katrijn Perneel:
0491 88 84 61

Brecht Bentein:
0475 52 92 44
Klara Delbarge:
0475 66 20 17
Emiel Onreadt:
0477 48 90 70

Kabouterleiding@scoutskortemark.be
Controleer je mails (SPAM) of de website regelmatig
om van allle aanpassingen op de hoogte te blijven.

