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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 lieve jogi’s
Hopelijk hebben jullie 2019 met een knaller ingezet en zijn alle cadeautjes uitgepakt.
Zoals jullie wel weten, is de leiding lekker hard aan het studeren voor de examens.
Toch hebben wij speciaal voor jullie de tijd gemaakt om deze fantastische
vergaderingen in elkaar te steken. Aangezien het school nog maar net begonnen is
en jullie alle tijd van de wereld hebben, is het weer tijd voor de youtube-link
vergaderingen
Hoe werkt het? Het thema van elke vergadering wordt omschreven met een filmpje.
Nu is het aan jullie om te raden welke vergadering het is die week! Veel succes.
Je mag het antwoord altijd naar ons (jonggidsenleiding@gidsensintjan.be). Ook
zouden we graag een mailtje ontvangen als je niet komt naar de vergadering!
Thank you matties

Zaterdag 05/01: Vergadering 1 (19u-21u)
Belangrijk!
We spreken niet af op de gidsen maar bij Marie thuis!
Adres: Solhofdreef 6 Aartselaar
Kom in je pyjama 😉
link: https://www.youtube.com/watch?v=0qDdYlyLRoI

Vrijdag 11/01 of zaterdag 12/01: Vergadering 2 (onbekend)
De juist info krijg je van je patrouilleleiding!
Dit kan alvast een idee zijn voor de patrouillevergadering:
https://www.youtube.com/watch?v=jhmYWNEW-Y8

Zaterdag 19/01: vergadering 3 (19u-21u)
https://www.youtube.com/watch?v=JOomXP-r1wY
@gidsen Sint-Jan

Vrijdag 25/01: Vergadering 4 (19u-21u)
https://www.youtube.com/watch?v=rwJO708FjBc
Neem zelf ook een spelletje mee!
@gidsen Sint-Jan

Zondag 03/02: Groepsdag (14u-17u)
Verdere info volgt nog

Zondag 10/02: Vergadering 6 (14u-17u)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=YWLMk-z_sfM
@gidsen Sint-Jan

Zondag 17/02: Vergadering 7 (14u-17u)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=3JWTaaS7LdU
@gidsen Sint-Jan

Zondag 24/02: Vergadering 8 (14u-17u)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=M8vRLnHKov4
@gidsen Sint-Jan

Voila dat zijn alle vergaderingen voor de komende twee maanden!
Tot snel meiden!
Xxx Freke, Marie, Eveline, Sara en Jutte

