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Programma’s November - Januari 

06/11 
Stagedag 1: Groep 1  
Groep 2 heeft financiële actie  
Laatste kans om in te schrijven ouderfeest! 

14h – 18h 

13/11 Ouderfeest, het thema van dit jaar is Piraten!  
10h – start 
ouderfeest 

20/11 
Stagedag 1: Groep 2  
Groep 1 heeft financiële actie  

14h-18h 

27/11 Stadsspel-Actie-reactie-tocht 13h-16h30 

04/12 Sint-Nikloai komt ip bezoek. Zie je ke broave gewist, of woar je stoet?  14-18h 

11/12 Casinonight, suit up!  20-22h30  

18/12 Kerstmarkt  10-16h 

25/12 Geen activiteit, ’t is kerstdag  / 

27-30/12 We gaan op kerstkamp, info volgt  Info volgt 

1/1 Geen activiteit, ’t is Nieuwjaar  /  

   

   

   

   

   



 

Belangrijk stukje informatie.  

Stage:  

De groep wordt opgesplitst in twee groepen. Die groepen worden de komende weken 

duidelijker. Op de stagedagen heeft de ene groep stage en de andere groep een andere 

activiteit. De uren in het boekje zijn van toepassing voor de groep die geen stage heeft. De 

stagegroep spreekt af met de tak waar ze stage bij lopen. De stagegroep is niet enkel aanwezig 

op de zaterdagnamiddag, maar wordt ook verwacht op de vrijdagavond om de takraad mee te 

volgen. Die start meestal om 20u en vindt plaats in de scouts.  

 

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? 😉 

Kerstkamp:  

Dit jaar gaan we met de seniors op kerstkamp. We zijn weg van 27 tot 30 december. Info volgt 

later.  

 

De Seniorleiding wenst jullie fijne feestdagen toe!  

 

 

 

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


 

 


