MAANDSCHORS
OKTOBER
ZONDAG 4 OKTOBER
OH NEEN! Meneer Kapoen en zijn vriendjes zijn verdwenen! Wat nu?
Zie jij het zitten om samen met ons op zoek te gaan?
Zet je speurneus op en we gaan aan de slag!
Van 14u tot 17u aan 't Joepie (grote speeltuin) *

ZONDAG 11 OKTOBER
VANDAAG IS ER GEEN SCOUTS!
Op zaterdag 10 oktober gaat onze jaarlijkse spaghettikermis door. Ook dit jaar
verwelkomen wij jullie zowel 's middags als 's avonds in de Parochiezaal van SintRochus (Melkerijstraat 84) voor onze heerlijke, zelfgemaakte pastasauzen.
Wij ontvangen jullie graag van 12u tot 15u en van 17u tot 23u.
Omwille van Covid-19 werken we met beperkte capaciteit. Reserveren is dus verplicht!
Maar geen nood: we voorzien ook take-away en delivery.
Meer informatie is te vinden op het evenement op Facebook
Spaghettikermis Scouts Sint-Rochus 2020

TOT DAN!!!

ZONDAG 18 OKTOBER
Wat zou scouts zijn zonder eens goed ravotten in het bos? Helemaal niets!
Daarom spelen we vandaag een kei cool bosspel!
Trek je stevige schoenen aan en maak je klaar om het bos onveilig te maken.
Van 14u tot 17u aan 't Joepie (grote speeltuin) *

*Deze locatie kan nog wijzigen.
Houd dus zeker je mail, de whatsappgroep en de Facebookpagina in de gaten!

ZONDAG 25 OKTOBER
Vandaag nemen we het tegen elkaar op in een groot ladderspel!
We dagen elkaar uit en proberen zo helemaal boven aan de ladder te geraken.
Wie geraakt er helemaal aan de top? Dat zien we vandaag!
Van 14u tot 17u aan 't Joepie (grote speeltuin) *

VRIJDAG 30 OKTOBER

BOE!

Was jij ook zo hard geschrokken?
Morgen is het Halloween, maar wij griezelen vanavond al wat rond.
Trek je griezeligste verkleedkledij aan en haast je naar de lokalen... Als je durft!
Van 18u30 tot 20u30 aan de lokalen

WIJ HEBBEN ALVAST SUPER VEEL ZIN IN
DIT NIEUWE SCOUTSJAAR!
Heb je vragen? Hieronder vind je onze contactgegevens.
Frauke: 0495 81 90 09 of frauke@scoutssintrochus.be
Paulien: 0495 75 75 83 of paulien@scoutssintrochus.be
Tim: 0477 30 24 77 of tim@scoutssintrochus.be
Anouk: 0470 34 58 05 of anouk@scoutssintrochus.be
Mats: 0472 82 78 43 of mats@scoutssintrochus.be
Bart: 0470 93 85 55 of bart@scoutssintrochus.be

WHATSAPP-GROEP KAPOENEN 20-21
Omdat we een goede en vlotte communicatie naar de
ouders zeer belangrijk vinden, maken we dit jaar een
WhatsApp-groep aan.
U kan zich hier vrijblijvend aan toevoegen via volgende link
of door de QR-code te scannen.
https://chat.whatsapp.com/ELX0AAGUXXy72rVMAQJJ5s
We blijven ook zeker communiceren via mail en onze
Facebookpagina, maar via deze groep is het voor ons
eenvoudig om jullie snel te bereiken.
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VELE ENTHOUSIASTE GROETJES
VAN JULLIE NIEUWE LEIDING!
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