
Maart & April
Klaroen



Vandaag is het patrouille vergadering, deze keer is het de beurt 
aan Noortje, Briek, Dauwe, Arno, Clémence, Jelle V en Lies. Jullie 
spreken op voorhand af om een super mega vet spel in elkaar te 
boxen.

De vergadering gaat zwz door van 2 tot 5 u, maar jullie geven op
voorhand door waar het spel gaat plaatsvinden. Wel in de buurt 
van Haacht. 

5 maart



Zaterdag 11 maart
Dit weekend is het onze jaarlijkse quiz en eetdag. Op 
vrijdagavond vindt de quiz plaats, hier moeten jullie niet komen 
helpen, maar meedoen is altijd leuk (inschrijven is hiervoor 
verplicht). Zaterdag om 15u worden jullie verwacht aan Don 
Bosco Haacht (eetzaal ASO) om te helpen op de eetdag. Het
zal gedaan zijn rond 21u (exacte uur wordt nog meegedeeld).



19 maart
Dit is de laatste patrouille vergadering, deze keer is het de beurt 
aan Ruben, Lander, Senne, Jelle E, Mero, Kamiel en Mathias.

Jullie volgen dezelfde regels als de rest.



26 maart
Vandaag spelen we het mega vette IKEA spel. Jullie worden
verwacht om 12u30 aan de lokalen en rond 17u zullen jullie hier
terug staan. Bij de IKEA voorzien we een moment om in het 
restaurant te eten, moest je dit willen, neem dan een centje mee.

Verder zoeken we ook nog chauffeurs, aangezien we zelf maar 2 
auto’s hebben. Als 1 van jullie ouders zou willen rijden, laat dan 
gerust een seintje achter op givers@scoutshaachtstation.be

Voor deze ene keer is het niet de bedoeling om in uniform te
komen.



2 april
Geen vergadering, we moeten
bekomen van scoettefuif.



9 april
Om de maand april goed in te zetten is het nog eens tijd voor een 
rasecht scoutsspel te spelen. Julie worden verwacht aan de 
lokalen op het normale tijdstip 



23 april
Groepsactiviteit met de hele scouts!!!!!!!!!!!!!!!!! Yesssss

Jullie krijgen hierover nog een mail met extra informatie. 



Vrijdag 28 april
We vertrekken op weekend!!!!!!! Nog is yessssssssssssss

Ook hier komt via mail nog extra info over
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