GIVERS

Zon 04/03: Echte scouts kunnen sluipen en strategisch denken. Oorlog in
Pullistan spel!
Zat 10/03: Een goede oefening voor het scoutskamp: vandaag zwieren we
al ne keer een tentje recht. Alleen iets groter. Helpende handen zijn
welkom in de Cauwenberglei (+/- 7u30) voor eerste steenlegging van EFFE
HEFFE 2018.

Zat 22/04: 1-2-3-4 container vol papier. We sluiten de leefweek af met
een papierslag (Om 9u starten we op het dorpsplein. In de namiddag
pakken we onze spullen in en is de leefweek voorbij).
Zon 29/04: Wat jullie gaan doen vandaag weten we niet. Wij zijn alleszins
op teambuilding en kampvergadering met de voltallige Leidingsploeg.
Vrije zondag dus!
Scouts en Gidsen Zandstuivers Pulle
Presenteren

Zon 11/03: Tent-doop-spel. Een lege tent, klakkebuizen, een eerste lente
zonneke en ne zandbak van enkele hectare. Kom per velo!
Zon 18/03: De leiding heeft het vandaag te druk met alle vieze vuile
ranzige bekers, bandjes ed. op te kuisen. Vrije zondag (maar kom gerust
ne keer piepen of je een handje kan toesteken).

Spaghettidag op 15 april 2018

Zon 25/03: Vandaag testen we jullie geheugen. Hoe goed kunnen jullie
gezichten onthouden. Groot Givers vs leiding vs oud-leiding spel.

Papierslag

Zon 1/04: De leiding gaat vandaag paaseieren rapen bij Kim haar
moemoe. Vrije zondag!
Zon 8/04: : Derdejaars-activiteit! Zaterdag om 21u samenkomen op
het lokaal met de derdejaars om aldaar een fantastische (jaaa!) of hele
slechte (neee) activiteit voor uw medeleden in elkaar te boksen. Voor
de duidelijkheid: de rest wordt op zondag op het normale uur
verwacht
Zon 15/04: “Papa Lander, mama Elise…” vandaag start onze leefweek.
Geef nog een dikke kus aan jullie ex-mama en kom eerst een heerlijke
spaghetti eten. Meer info volgt.

Op zaterdag 22 april komen de Scouts en Gidsen van Pulle
vanaf 9:00u uw oud papier ophalen.
Gelieve uw papier stevig verpakt aan de straat klaar te zetten.
Mensen die buiten Pulle wonen, kunnen hun oud papier op
deze dag zelf naar het dorpsplein van Pulle brengen.

