Wat staat er op de

kalender
December | BBBRRRRRRR… Koud

W

e proberen zo veel mogelijk buiten te spelen met de huidige
coronaregels. We merken dat ouders hun kinderen soms nog te koud
kleden voor de winterse temperaturen. Een muts, handschoenen,
een sjaal en warme scoutsschoenen zijn zeker een aanrader in de koude
decembermaand.

December | Examenwerkingen en kerstfeestjes

I

n december beginnen de leiding en sommige leden met examens.
Hierdoor worden sommige werkingen op een andere dag georganiseerd.
Kijk dus goed na welke dag je wordt verwacht op de scouts. Veel succes
met de examens en veel plezier op de kerstfeestjes

December | Kerstgezelligheid

O

ok wij hebben dit jaar onze kerstboom opgesteld in de Biesputten. Zo’n
kerstboom is altijd heel gezellig, maar de onze is nog helemaal kaal.
Daarom willen we aan alle leden vragen om één kerstbal mee te
nemen naar de scouts. Zo kunnen we onze kale scoutskerstboom wat
opfleuren.

Kerstvakantie | GEEN scouts

I

n de kerstvakantie is het geen scouts. We kunnen allemaal genieten van
die gezellige feestdagen. Scouts Carpe Diem Arendonk wenst je een fijne
kerst en een gelukkig nieuwjaar.

Wat doen de

kapoenen
Zondag 5 december
Jawel jawel jawel de Sint is weer in het
land. Wie van onze vrolijke kapoentjes is
braaf geweest dit jaar? Wij, de leiding
in ieder geval wel. Breng allemaal een
reclameboekje met speelgoed mee,
zodat we een verlanglijstje kunnen
maken.

Zaterdag 11 december
Vandaag gaan we een gezellig kerstfeestje houden op de scouts van 18:00 tot
20:00 uur. Breng allemaal een cadeautje van 5 euro mee die voor een jongen
als meisje kan.

Zondag 19 december
Wie van jullie heeft er al eens gedroomd om een politie te zijn. We spelen
vandaag politie en boef. Wie heeft er al ooit een koekje gepakt zonder aan de
mama en papa te vragen.

Wat doen de

welpen
Zondag 5 december

Zondag 12 december

Vrijdag 17 december
Deze week hebben we scouts op vrijdagavond van 19-21 uur. We gaan
een mega-gezellig kerstfeestje doen!! Neem ook zeker een ingepakt
cadeautje van maximum 5 euro en een plastic beker mee.

Wat doen de

woudlopers
Zondag 5 december

Zondag 12 december

Vrijdag 17 december
Jingle bells, jingle bell, jingle bell, jingle bell
Vandaag organiseren we een kerstfeestje. Vergeet geen
ingepakt cadeautje van 5 euro.
Dresscode: leuke kerstpyjama of kersttrui

Wat doen de

sioux
Zondag 5 december
K3 - Filmster

Breng zeker je slaapzak, kussen en deken mee om het extra cozy te maken!
YEEET

Zaterdag 11 december
MELOENEN MELOENEN MELOENEN
Zij is de dochter van de groenteboer
Maar vele mannen noemde haar een HOOOOO
MELOENEN MELOENEN MELOENEN
LET OP: het is vandaag scouts van 19u tot 21u

Zaterdag 18 december
Wat eten we vandaaaaaag?
SPAGHETTI, CONFETTI, ZUCCHETTI
Raden jullie wat er voorgeschoteld wordt?

LET OP: het is vandaag scouts van 19u tot 21u

Wat doen de

orion
Vrijdag 3 december

LET OP: Vandaag begint onze scoutswerking op 19u en zal eindigen om 21u.

Vrijdag 10 december
Trek vandaag jullie mooiste/beste turnschoenen aan! We gaan turnen. Ik heb
van horen zeggen dat leon3486421 een heel mooi kunstje gaat laten zien.
LET OP: Vandaag begint onze scoutswerking op 19u en zal eindigen om 21u.

Vrijdag 17 december
Ho Ho Ho, vandaag komt de kerstman op bezoek!!!

Oke nee mopje, hij was volgeboekt, maar we gaan wel een kerstfeestje
organiseren. Meer info volgt nog
LET OP: Vandaag begint onze scoutswerking op 19u en zal eindigen om 21u.

Wat doen de

givers
Vrijdag 3 december
In december gaan de werkingen elke vrijdag van 19u-22u door (buiten de
kerstvakantie natuurlijk). Today: chillen, filmavond!! Neem gerust een deken,
kussen … mee

Vrijdag 10 december
Kerstfeestje!! Kom liefst in uw lelijkste Kersttrui/pyjama x

Vrijdag 17 december

+

Wat doen de

jins
Zaterdag 4 december
Als jins zijnde hebben we al zo veel scoutsrituelen gemist... Vandaag halen we
een topper van formaat in. Kleed je warm aan!

Vrijdag 10 december

Wie is onze Julia??

Vrijdag 17 december
A wiffin’, sniffin’ gift,
Espacially for you.
It's from secret santa,
Bet you can’t guess who!

Wat doen de

pixies
Zondag 5 december
HMMMM smullen gaan we doen deze werking
aangezien To en Loes voor ons gaan koken.

Zondag 12 december
Bas en DK gaan zorgen voor een werking om
nooit meer te vergeten, wees daar maar zeker
van.

Van zo’n snoetje kan je nu toch ook niks anders
verwachten??

Vrijdag 17 december
YAYYY, de mooiste tijd van het jaar is weer daar. Daarom
gaan we natuurlijk een kerstfeestje geven, met kerstmuziek,
pyjama’s en lekkere snacks. Jullie oh zo leuke leiding heeft
ook een kleine verassing voor jullie, hihi

