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Dag liefste gidskes,
De komende twee maand staat er weer heel wat leuks
op de planning. Niet alleen super toffe vergaderingen
maar ook… De kaas en bier-avond! Woehoe!
Stretch die beentjes maar al eens want binnenkort
gaan we de ouders nog eens omverblazen met een
dansje van top-niveau. Wij kijken er al naar uit!
Groetjesss de leiding
alvast heel veel zin in dus hopelijk jullie ook!
Xoxo de leiding

Zoekertjes
•

Een leren 2 à 3 personen zetel

•

Een droogrekje voor handdoeken
+ keukenhanddoeken

• Een koelkast

• Een spiegel

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

Hey dames!!!! Nu de examenperiode er weer op zit zijn de vergaderingen terug op zondag!
In maart en april komen er heeel leuke en speciale activiteiten aan en we hopen dan ook dat
jullie allemaal vaak aanwezig zullen zijn.
Wij hebben er alvast heel heel heeeeeeel veel zin in en we hopen jullie ook ☺ ☺ ☺

Zondag 3 maart: Pak de leden (14-17u)
Jaja!! We beginnen onze vergaderingen met de spannende pak de leden-vergadering. De
leiding gaat jullie op een onbekende plaats afzetten en daarna begint het spel. Whahahahaha,
spannend!! Maar meer informatie volgt.

Zondag 10 maart: Danseeeeeeen (14u- 17u)
Zoals ieder jaar is het
binnenkort weer tijd voor de
leukste kaas en bier. Zoals
jullie weten is het de
bedoeling dat jullie op deze
avond een leuk dansje
voorbrengen. Haal jullie
coolste dancemoves al maar
uit de kast want vandaag
gaan we dit dansje maken.
Jullie mogen een outfit
aandoen waar jullie jullie
goed in voelen en goed in
kunnen bewegen. Laat die heupen al maar draaien want wij zijn er klaar voor!

Zaterdag 16 maart: Kaas en bier
Joepie!!! Het is tijd voor de kaas en bier!!! Via de gidsenwebsite kunnen jullie jullie
inschrijven voor dit leuke evenement.
Jullie worden zaterdag 16maart om 15u verwacht om ons dansje nog eens te herhalen en dit
duurt ongeveer tot 15u30.
Om 17u30 openen de deuren van de kaas en bier zelf!
Meer informatie vinden jullie op de site en op de uitnodiging.

Zaterdag 23 maart: Quizzen in Chinatown
We gaan van de ene activiteit naar de andere want vandaag is het onze quiz. Hieronder
bespreken we al een aantal belangrijke zaken maar meer informatie krijgen jullie nog via
mail en Facebook.
Vrijdag 22 maart verwachten we jullie om 18u30 op de gidsen.
Zaterdag 23 maart worden jullie om 16u30 verwacht op de gidsen. Jullie blijven hier slapen
zodat we zondag direct kunnen beginnen opruimen. Neem dus zeker allemaal jullie matje,
slaapzak en slaapspullen mee!

Zaterdag 30 maart: Geheime activiteit!!!
Na al dat hard werken hebben jullie dit zeker
verdiend. Vandaag gaan we dan ook iets super loco
mega tof doen!!!
We gaan op geheime activiteit. Meer informatie over
waar en hoelaat jullie verwacht worden volgt later
maar geloof ons, dit ga je niet willen missen!!!!!!

5-6-7 april: Districtweekend
Joepie, joepie, joepieeeeeeee!!! Dit weekend gaan we op districtweekend. Dit houdt in dat
we met heel het district op weekend gaan maar meer informatie volgt nog via een
uitnodiging. Save the date!

Zondag 14 april: Paaaaaasbrunch (10-12u)
Yes, paasvakantie!! Omdat we allemaal zoveel houden van gezellig samen zijn gaan we
vandaag een paasbrunch houden! De leiding zorgt voor de lekkerste hapjes zodat we er een
gezellige boel van kunnen maken ☺

Zondag 21 april: De grote ‘Hoe verlies ik die paaskilootjes’ vergadering
Pasen, we weten allemaal dat dit een periode is waar we veeeeel, heel veel, chocolade eitjes
eten en dat we het er eens goed van pakken!
Maar omdat we natuurlijk allemaal zo fit mogelijk willen blijven gaan we deze zondag een
sportvergadering houden ☺ ☺ Geen nood hoor, er zullen natuurlijk nog wel wat paaseieren
te rapen zijn tijdens het sporten!!!
Jullie mogen allemaal jullie sportoutfit aandoen zodat we goed kunnen bewegen.

Zondag 28 april: 3de jaarsvergadering (14-17u)
Vandaag doet de leiding helemaal niets en nemen de 3de jaars het over. Voor één keer mogen
de 3de jaars de leiding spelen en wordt de leiding terug lid. Het is aan de 3de jaars om deze
vergadering te plannen!!! Succes!!!

Zo, dat was het weer! We hopen dat jullie evenveel zin hebben in komende maanden als
wij en dat we jullie veel zien!!! Veel kuskes en knuffels van jullie leiding!!!!!!
Laure, Amani, Hanne, Annabelle, Helena
Xoxoxoxoxo

