SEPTEMBER
Jooow jokaz!
Na twee zware maanden vol afwachten is het daar eindelijk: het nieuwe scoutsjaar! En starten
doen we, zoals gewoonlijk, met een knaller! De vergaderingen zullen zoals gewoonlijk ook dit jaar
(met enkele uitzonderingen) elke zondag van 14u-17u zijn. Zit je met vragen of kan je een
vergadering niet komen? Stuur dan zeker een mailtje naar jokaz@scoutskokaz.be.
Zondag 4 september 14u-17u: Openingsvergadering
Kan jij niet langer wachten op het leren kennen van je nieuwe leidingsploeg? Vandaag kom je het
ein-de-lijk te weten! Kleine tip: wij kunnen alvast niet wachten!
Tip voor de ouders: vanaf 16u vindt er zich een oudercafé plaats op kokaz georganiseerd door het
oudercomité.
Zondag 11 september 14u-17u: Overgang + kennismakingsvergadering
Vandaag zeggen we voor een laatste keer adios aan onze vorige tak en aan de nieuwe jonggivers.
Daarbovenop doen we een laatste keer ons best om elkaars diepste geheimen te weten te komen
en elkaar écht te leren kennen.
Vergeet voor deze vergadering zeker geen kleren mee te nemen die vuil mogen worden en een
setje propere kleren en een handdoek.
Zaterdag 17 september 14u-17u: PASTA BASTA
EINDELIJK! HET kokaz-evenement van het jaar is er eindelijk weer. We
starten deze dag met een klassieke scoutsvergadering. Nadien kan je
samen met je familie genieten van een lekker drankje en van een heerlijke
spaghetti. Vergeet je zeker niet in te schrijven via de site of via het
facebook evenement.
Tip voor de sloddervossen onder ons: hier zullen ineens alle verloren
voorwerpen tentoongesteld worden.
Zondag 25 september 14u-17u: Vriendjesvergadering
Niets zo leuk als nieuwe mensen leren kennen! Ken jij iemand die altijd al eens een vergadering
heeft willen meedoen of die echt perfect zou zijn voor de scouts? Aarzel niet en neem ze vandaag
mee! Deze zondag volgen wij het moto “hoe meer zielen hoe meer vreugd”.
Zo zo, dit was het dan voor deze eerste scoutsmaand. Op naar de volgende!
Stevige linker van ons

