PROGRAMMA JOGIVERS
November - December

INLEIDING
Ondertussen zijn de eerste twee maanden van het nieuwe scoutsjaar al achter de rug.
Iedereen is overgegaan die moest overgaan, de eerste sjorringen zijn al gelegd, het
bos en park zijn opnieuw ontdekt en zelfs ons eerste fantastisch Halloweenweekend is
achter de rug. Trek alvast een extra trui aan vanaf nu, het wordt kouder en kouder
want november en december staan op ons te wachten…
PLANNING

ZONDAG 5 NOVEMBER (9:30U - 12:00U)
Het is de eerste zondag van de maand en jawel, dit wil nog steeds zeggen dat we
onze technieken gaan opfrissen. Deze week leren we alles over de geheimen van ‘het
vuur’
Jullie mogen ook iets meenemen dat we dan op het vuur kunnen klaarmaken.

ZONDAG 12 NOVEMBER (9:30U – 12:00U)
Gisteren was het nog wapenstilstand op 11 november.
Vandaag zitten wij met twee vragen: blijven we bij de wapenstilstand of houden we het grote ‘het-isterug-oorlog-spel’?

ZONDAG 19 NOVEMBER (9:30U – 12:00U)
Vandaag hebben we iedereen nodig want we houden een grote QUIZ en dus elk
stukje brein van elke jogiver gaat van pas komen. Slaap allemaal goed uit zodat jullie
er fris tegenaan kunnen en dan roepen wij om 12U “De slimste jogiver van den 28”
uit.

ZONDAG 26 NOVEMBER (9:30U – 17:00U)
“Goeiedag mevrouw, wij zijn van de scouts 28 Zaoeja en verkopen overheerlijke
truffeltjes, zou u een doosje willen kopen?”
Iedereen weet wat dit wil zeggen, we gaan met z’n allen de straat op om onze alom
bekende truffels in Hoboken en omstreken te verkopen.
Vergeet zeker geen eten en drinken en een fluovestje!

ZONDAG 3 DECEMBER (9:30U – 12:00U)
Er is gisterennacht iets verschrikkelijk gebeurd..
Wij hebben jullie allemaal nodig om uit te zoeken HOE dit is gebeurd, met
welk WAPEN, op welke PLAATS en door WIE.
Zet allemaal jullie speurneus op, het belooft spannend te worden.
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ZONDAG 10 DECEMBER (9:30U - 12:00U)
“Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan…”
Wie dit jaar heel stout is geweest kan maar beter thuisblijven of hij/zij gaat in de zak
mee naar Spanje met Sinterklaas en Zwarte Piet…
Doe allemaal jullie best en dan zal vandaag de Sint en zijn Pieten heel wat lekkers
voor jullie bij hebben. Wees in piekfijn uniform, zo ziet de Sint jullie het liefst.

!! Vandaag kan je ook na de vergadering de bestelde truffels komen afhalen !!

ZONDAG 17 DECEMBER (9:30U – 12:00U)
Naar jaarlijkse traditie zien we vandaag met z’n allen een leuke animatiefilm voor
groot en klein. Neem een dekentje mee en dan wordt dit een gezellige, warme
zondagvoormiddag.
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ZONDAG 24 DECEMBER
Vandaag is het geen vergadering!
Vanavond vieren we kerstavond op de scouts. Dit doen we door een mooie
kerstviering te organiseren met spel en zang.
Iedereen welkom om 18u, op ’t Macadammeke!

ZONDAG 31 DECEMBER
Het is wederom geen vergadering vandaag 
Want….. om middernacht is het….. NIEUWJAAAAAAAAR

SLOTWOORD
Ziezoooo, dit was het weer voor november en december! Eerst en vooral wensen wij
jullie een zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar en tot in 2018!!!
Feestelijke groeten van jullie leiding,

Snoek, Kookabourra, Orang-oetan, Stekelvarken, Newfoundlander, Smelleken
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