JONGGIDSEN

ZON 25/10: De leiding neemt een dagje pauze na onze afhaal
kaas- en wijnavond. Bestel een lekkere kaas- of vleesschotel

ZON 20/09: Welkom bij de Jonggidsen! Onze allereerste echte
activiteit zetten we in met een traditioneel bosspel!

van onze scouts! Met de opbrengst kunnen wij nieuw
spelmateriaal aankopen en de infrastructuur van ons lokaal
verbeteren.

ZON 27/09: Bi Ba Bekentocht! Jawel jullie lezen het goed! We
gaan wandelen door het water, ook gekend als bekentocht!
Neem zeker reservekledij mee.
ZON 04/10: We gaan Pulle-city onveilig maken met ons mega

ONS WEEKEND GAAT DOOR VAN 30 OKTOBER
TOT EN MET 1 NOVEMBER. MEER INFO VOLGT
NOG (onder voorbehoud)

awesome dorpsspel! Vergeet je mondmasker zeker niet.
ZON 11/10: Wie heeft er Jeroen Meus nodig als we de
jonggidsen van Pulle hebben? Neem allemaal ingrediënten mee
waarmee we een lekkere maaltijd kunnen koken tijdens de
woudloperskeuken, enkele ideeën: ei in een patat - pasta –

Scouts en Gidsen Zandstuivers Pulle
presenteren:

Afhaal kaas- en wijnavond op 24
oktober!

croques – pannenkoeken - ….
ZON 18/10: Pappenheimers, De Slimste Mens ter Wereld, Trivial
Pursuit, 2 tot de 6e macht … Bekijk ze allemaal en beantwoord de
meeste vragen op onze quizzzzz!

Papierslag
Op zaterdag 17 oktober 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.

Extra aandacht:
-

We spelen zo veel mogelijk buiten! Als je weet
dat het gaat regenen, neem dan zeker een
regenjas mee en kleed je warm aan.

-

Neem altijd je mondmasker mee naar de scouts.
Na de formatie mag je je mondmasker afzetten.

COMMUNICATIE
Word lid van de Jonggidsen groep op Whatsapp. Hier post de
leiding belangrijke informatie over de activiteiten.
https://chat.whatsapp.com/JCAxCQwHavg9Kb7BIOrDH9

