Beste JV’tjes, hier zijn we weer met ons gloednieuw en geliefde Skoeteke !

Zondag 4 maart:
Zoals jullie kunnen zien dompelen we ons
vandaag onder in de magische wereld van
Harry Potter, kom zeker en speel mee met
super verrassende Harry spel!

Zondag 11 maart:
Hopelijk hebben jullie geen last van pleinvrees,
we gaan ons vandaag namelijk amuseren met
allerlei dolle pleinspelen!

Vrijdag 16 tot zondag 18 maart:
Wij gaan op weekend en nemen mee… eten, sjorbalken, touw, stapschoenen, zonnecrème en dan
last but not least (omdat het echt moet) onze JV’s natuurlijk! Duidelijke afspraken hieromtrent
krijgen jullie later nog meegedeeld, houd hier alvast een gaatje vrij in jullie drukke agenda’s want dit
willen jullie niet missen!

Zondag 25 maart
T’is tijd om vandaag nog eens de goede oude
Highland Games te spelen. Bonuspunten
kunnen makkelijk verdiend worden door
alvast jouw schotse rok aan te trekken.

Zondag 1 april:
Helaas vandaag geen scouts… Veel succes met paaseitjes rapen allemaal!

Zondag 8 april:
Vandaag loopt alles op wieltjes! Neem dus
alles wat enigszins rolt zeker mee:
rolschaatsen, step, skateboard,…
We zien elkaar aan het Tankstation AVIA aan de
Middelberg om 13u45! We sluiten de
vergadering hier om 16u45 de vergadering. Let’s rock and
roll!

Zondag 15 april:
Vandaag kruipen we in de modder, ploeteren we
in het water en zorgen we dat onze kleren nooit
meer proper geraken, een vergadering voor de
durvers onder ons !

Zondag 22 april:
Rood of zwart? Even of oneven? Waarheid of
bluf? Een namiddag waarin we ons verdiepen
in casinospelen, vergeet alvast niet
jullie rekening te plunderen! Kaartspelen,
roulette en poker wachten op jullie!

Zondag 29 april:
We kunnen de zomerkriebels niet langer
onderdrukken en trekken dus richting
het meer van Rotselaar. Kom massaal met
de fiets en breng je emmertjes mee!
We bouwen een nog nooit gezien
zandkasteel!

