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Zondag 6 februari
We gaan even terug reizen doorheen de tijd naar onze
kinderjaren in de lagere school. Op tv keken we naar
fantastische programma's zoals Spongebob
Squarepants, Hannah Montana,... Maar één van de
allerbesten was zeker en vast de serie "Avatar: The
Last Airbender". Om deze nostalgie te herdenken
spelen we vandaag het Avatar-spel. Ken je deze serie
nog niet? Dan is het hoog tijd om deze serie te kijken!
We verwachten jullie aan de lokalen van 14u tot 18u.

Zondag 13 februari
14 februari wordt gezien als de meeste romantische
dag van het jaar en voor sommigen is het de rotste
dag van het jaar. Wie ook wat er van denkt, we
spelen vandaag het valentijnspel. We verwachten
jullie aan de lokalen van 14u tot 18u. Hier een lijst
van films die wij denken dat jullie leuk zouden vinden
en dat niet te romantisch zijn (zelfs een paar met
een beetje romantiek):
- 10 things I hate about you
- She is the man
- Mean Girls
- Clueless
- Twilight

Zondag 20 februari
Geef acht! Soldaten, wij verwachten jullie aan de
lokalen van 14u tot 18u stipt! Kom niet te vroeg,
kom niet te laat! Train jullie zelf als echt soldaten en
we verwachten jullie allemaal goed uitgerust en fit
voor deze vergadering. Het is dus een echte
legervergadering! Zie maar dat jullie pomphouding
in orde is!

Zondag 27 februari

Wie van jullie is een echte vis in het water? Of
hebben jullie nog zwembandjes nodig? Maakt niet of
dat je een top zwemmer bent of niet, we gaan gaan
zwemmen in het Hallebad. WOOHOOO!!! We
spreken af aan de lokalen om van daar naar het
zwembad te gaan. We spreken af aan de lokalen
om 14u en we zullen terug zijn om 18u. Neem
volgende zaken mee:
- zwemgerief
- handdoek
- elastiek voor lange haren
- 2 euro voor locker + 5 euro + identiteitskaart
PAS OP: deze vergadering kan nog steeds aangepast
worden door de coronamaatregelen. We geven in de
week zelf aan of dat deze vergadering doorgaat of
niet.

BOODSCHAP VAN ALGEMEEN NUT:
Jogi's,
Voor de komende weken zal ik (leidster Louise) er niet
bij zijn op de vergaderingen. Ik ga namelijk voor de
hele maand februari en een deel van maart op
buitenlandse stage zitten in Engeland. Ik ga jullie
voor een tijdje dus niet zien en ik hoop dat jullie met
z'n allen veel plezier gaat maken in februari en
maart. Zorg er ook voor dat jullie met veel zullen zijn
op de vergaderingen!!
Tot in maart!
xxx leidster Louise
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Dit was het dan voor de maand februari, we zien jullie
terug in maart!
xxx jullie meest favoriete leiding

