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Programma’s november - januari 

06/11 
De fantastiche Tentenlancering 
Laatste kans inschrijven ouderfeest! 

14h – 17h 

13/11 Ouderfeest, waar zijn die piraten? Aaaarrrggghhh! 14h-17h 

20/11 
Patrouille 1 maakt spel en komt om 10u naar de scouts met lunchpakket, de 
rest komt om 14h naar de scouts. 

14h-17h 

27/11 Stadspel verzamelen aan standbeeld op markt in brugge 13h30-16h30 

04/12 De sint komt langs  14h-17h 

11/12 Financiële actie (info volgt) 14h-17h 

18/12 kerstmarkt 14h-16h 

25/12 Zalige kerst iedereen geen activiteit             / 

01/01 Geen activiteit / 

   

   

   

   

   

   



 

Activiteit: 

Jongverkenners nemen op iedere activiteit een mondmasker mee. De ouders dragen er een bij het 

afzetten en ophalen. Je komt altijd stipt aan in de scouts zodat we derikt van start kunnen gaan. De uren 

van de activiteit staan steeds in het boekje vermeld meestal van 14h-18h  

Kledij: 

Je komt altijd in perfect uniform, dat houdt dus in; je das en je hemd. (naamteken de das zodat deze niet 

verloren geraakt). 

Ouderfeest 13/11 

We zijn super blij om jullie te vertellen dat wij na een jaar wachten, opnieuw ouderfeest mogen 

organiseren! En niet zomaar een ouderfeest, dit jaar wordt een geweldige editie met als thema 

PIRATEN! Op deze avond kunnen jullie genieten van een spetterende show van jullie bever, een 

leuke bingo en bij ons aan tafel schuiven voor een lekkere maaltijd (Ps: het is weer van die 

lekkere zelfgemaakte stoverij 😉) Mis het zeker niet! Voor meer info kunnen jullie terecht op 

onze website of inschrijven via volgende link: https://fos209.fiery-app.be/  

Inschrijven kan nog tot en met maandag 8 november!  

 

Kerstmarkt 18/12 

Op 18 december is het weer zover, onze geliefde kerstmarkt! Vanaf 16u is iedereen welkom op 

onze gezellige markt. Er zijn weer tal van leuke kraampjes met drank, eten en leuke 

knutselwerkjes die de kinderen zelfgemaakt zullen hebben. Om 16u komt ook onze kerstmarkt 

eens langs. Gezellige vuurtjes en een GIGA-kerstboom, dat wil je toch niet missen? 😉 

 

De jongverkennerleiding wenst jullie fijne feestdagen toe!  

https://fos209.fiery-app.be/

