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Dag liefste gidskes,
Allereerst onze beste wensen voor het nieuwe jaar!
Op een jaar vol plezier, vriendinnetjes, lekker eten en
zalige kampen ;-)
Er staan weer heel wat leuke vergaderingen op jullie
te wachten dus lees maar snel verder. Wij hebben er
alvast heel veel zin in dus hopelijk jullie ook!
Xoxo de leiding

Zoekertjes
•

Een leren 2 à 3 personen zetel

•

Een droogrekje voor handdoeken

• Een koelkast

Een jobke voor onze jins om centjes voor op kamp te
verdienen!
Contacteer ons op: jinleiding@gidsensintjan.be

Dag matekes. Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad en
hebben jullie de gidsen niet té hard gemist. Wij hebben alvast keeeeei veel zin in het nieuwe jaar en er
komen weer super toffe vergaderingen aan ☺ ☺ ☺ joeeeeepie!!

Vrijdag 11 januari: Hoe wordt Helena instafamous? (20-22u)
Jaja, jullie lezen het goed. Vandaag gaan we er alles aan
doen om Helena insta-famous te maken. Het is aan
jullie om haar alle skilz te leren van instagram zodat zij
binnenkort duuuuizend volgers en likes heeft! Maar er
is ook iets minder leuk aan deze vergadering 
Dit is Helena haar laatste vergadering voor dat ze op
erasmus naar Zweden vertrekt. (Boeee!!)
Daarom maken we er vandaag een super super leuke
vergadering van en geven we Helena een afscheid dat
ze niet snel gaat vergeten!

Vrijdag 18 januari: Movie night (20-22u)
Jullie leiding heeft in januari examens en heeft het suuuuper druk met al dat leren! Daarom gaan we een
super gezellige movie night doen om lekker te ontspannen tijdens een leuke film. Neem allemaal jullie
favorietje zacht dekentje mee en doe je pyjama maar aan, want vanavond gaan we lekker cozy
ontspannen!!!!

Zaterdag 26 januari: Lasershoot!!!! (20-22u)
Zijn jullie er klaar voor? Het is tijd voor een super spannend spelletje lasershoot. Wie kan je vertrouwen? Is
je team wel echt je team? Ontdek het allemaal deze zaterdag!!

Zondag 3 februari: Groeeeeeeepsdag
Joeeeeepie, groepsdag!!! Vandaag spelen we met alle takken van de gidsen een groot spel. Meer informatie
volgt nog maar zet de datum al maar zeker in jullie agenda ☺

Zondag 10 februari: Mission impossible
‘Tem, tem tem tem, tem tem tem, tem tem teeeeeeeem’

Сегодня мы делаем невозможное возможным
Dresscode: zwart en onherkenbaar!!!!!!

Zondag 17 februari: geen vergadering   
Het is het jammer genoeg geen vergadering omdat de leiding op kampplanweekend is!! SPANNEND!!

Zondag 24 februari: Patrouille
Weten jullie nog dat we in het begin van het jaar patrouillevergadering hadden om jullie patrouillegroepjes
te vormen?
Vandaag is het dan eeeeeindelijk zo ver!! Jullie eerste patrouillevergadering!!
Deze dag mogen jullie helemaal zelf invullen met jullie groep en met de leiding die in jullie groepje zit.

Zo,
dat waren de vergaderingen voor de maand januari en februari!
We hopen dat jullie er allemaal elke vergadering zijn en laat zeker iets weten als je er niet kunt bij zijn!
Knuffeeeeeels
Laure – Helena – Annabelle – Hanne – Amani

