
Krekel januari



Woordje groepsleiding

Het nieuwe jaar is hier weer! Wij wensen iedereen een
gezond en prettig jaar toe. 

Het is in de winter zeer koud dus vergeet zeker geen
warme kleren aan te trekken. Handige tip: kleed je aan in
lagen!

Stevige linker, de groepsleiding



❄ Kapoenen januari❄ 

Zondag: 8/01
10:00-12:30

De ouderploeg gaat ons vandaag ontvangen, zij
hebben een super toffe activiteit voor ons in elkaar

gestoken. we gaan braaf meespelen en veel
plezier maken. het zal zeker plezant worden ;) 

Vandaag is het de oudleiding hun beurt om ons
een leuke dag te bezorgen. Eens zien hoe goed ze

het nog kunnen.

Zondag: 15/01 
10:00-12:30

Zondag: 22/01 
10:00-12:30

Vrijdag: 29/01
20:00-22:00

De jins gaan jullie bezighouden met een kei leuk
spel, ik denk wel dat zij dat goed kunnen. 

voor januari rustig af te sluiten gaan we een
filmavond houden, yupppeeee, welke film we gaan

zien is nog een geheim, maar jullie zullen er
vandaag achter komen. Dus kom zeker want het is

een topper.

dikke knuffel

Gigi, Nala en Zazoe



• Stevige• Stevige
linker vanlinker van

julliejullie
liefsteliefste

leiding •leiding •

KrekelKrekel
KaboutersKabouters

• 01 - Nieuwjaar• 01 - Nieuwjaar
(geen scouts)(geen scouts)
• 08 - Ouderploeg• 08 - Ouderploeg
• 15 - Oudleiding• 15 - Oudleiding
• 22 - Verrassing• 22 - Verrassing
• 29 - Knutselen• 29 - Knutselen
(neem een random(neem een random
voorwerp mee waarvoorwerp mee waar
we iets mee kunnenwe iets mee kunnen
knutselen)knutselen)

3 - 2 - 13 - 2 - 1
!GELUKKIG NIEUWJAAR!!GELUKKIG NIEUWJAAR!

Deze maand gaan jullie ons, jammerDeze maand gaan jullie ons, jammer
genoeg, niet vaak zien. Gedraag jullie dusgenoeg, niet vaak zien. Gedraag jullie dus

maar wanneer wij er niet zijn en laat maarmaar wanneer wij er niet zijn en laat maar
eens zien wat voor schatjes jullie zijn!eens zien wat voor schatjes jullie zijn!    DeDe
hele maand lang worden jullie gewoon vanhele maand lang worden jullie gewoon van

10u tot 12u30 op de scouts verwacht.10u tot 12u30 op de scouts verwacht.



Krekel
JANUARI

Zondag 1 januari 

Geen Scouts

Zondag 8 januari
10u00 - 12u30 

Wegens examens komt de
ouderploeg leiding geven.

Zondag 15 januari
10u00 - 12u30 

Omdat jullie leiding nog
steeds examens hebben
komt oud leiding vandaag.

Zondag 22 januari
10u00 - 12u30 

Verrassing kom zeker langs 

Zondag 29 januari
10u00 - 12u30 

kleed je warm aan want
het word een kei tof
bospel.





15 januari 2023
10:00-12:30

 
Weten jullie nog wie
leiders Erik, Dirk en

Pascale zijn? Nee? Wij
ook niet...

De oudleiding heeft
een authentiek

scoutesk spel gemaakt
waar jullie zeker
moeten bijzijn!

22 januari 2023
10:00 - 12:30

 
Vandaag is het aan de
leiding-in-wording om

jullie van een fijne
voormiddag te voorzien.
De jins komen jullie deze
zondag lastigvallen, zie

dat je er bent!

KREKEL JONGVERKENNERS JANUARI

1 januari 2023
 

Ga al je
nieuwjaarsbrieven
voorlezen aan je

bomma, omi of bally
want het is vandaag

geen scouts!

8 januari 2023
10:00-12:30

 
De ouderploeg heeft weer een

fantastisch spel in elkaar
gestoken voor jullie, allemaal

afkomen is de boodschap!
 

PS: het is zeker geen postenspel
;)
 
 

28 januari 2023
19:30 - 22:00

 
Om de winterkoude te doorstaan zetten we ons deze
avond bij een lekker warm kampvuur. Neem chaps en

drinks mee om te versnaaien bij het warme vuur!
 



¨Pak allemaal jullie favo
frisdrank, chips, dekentje,...

mee naar de scouts voor ne
geweldige filmavond.

F ILM VERGADER ING

weekend van 29
januari: avond

Vandaag zal de ouderploeg
de plaats innemen van de

leiding! 

OUDERPLOEG
VERGADER ING

KREKEL GIVERS JANUARIIII

zondag 8 januari:
10.00 - 12.30 

Jullie zullen deze week
nogmaals de toffe

giverleiding moeten missen
omdat vandaag de oud-

leiding een bangelijk spel zal
spelen met jullie.

OUD-LE ID ING
VERGADER ING

zondag 15 januari:
10.00 - 12.30 

vrijdag 20 januari:
20.00 - 23.00 

Op een avond van dit
weekend zullen we op de

scouts een gezellige
kampvuurvergadering

houden. De dag en het uur
waarop we het kampvuur

houden, wordt op 20 januari
beslist (afhankelijk van het

weer he)

VUURKAAAMP


