Maandbrief Pinkels

24/04 spelen we 1 tegen allen!! voel je het groepsgevoel al?

1/05 gaan we naar de super toffe speeltuin in Destelberen woehoeeee! Bereid je voor op
een namiddag vol actieve bosspelletjes en speeltuin spelletjes.
Je wordt daar afgezet door je mama of papa om 2u aan de parking van de bib
Ps. Er is daar een blote voetenpad ☺

8/05 vandaag duiken we in de fanatsy wereld van Disney, kom verkleed als een disney figuur
als je wil!
Vandaag is het ook infoavond voor kamp, we raden het aan om als ouder te komen en zo op
de hoogte te zijn van ons leuke bivak van 21 tot 27 juli!! ☺

15/05 ben jij een Picasso of Dali? Super! Vandaag doen we schilderspelletjes maar zonder
verfbortsel… draag dus kleren die je als schilderdoek kan gebruiken.
Deze avond is het infoavond voor kamp net zoals op 8/05, je hoeft maar op 1 van de 2
aanwezig te zijn.

22/05 Vandaag gaan we de shaduw eens opzoeken in het bos, wie is er klaar om een cool
kamp te bouwen? Wij alvast wel!!

29/05 WOEHOE als het zonnetje schijnt dan spelen we vandaag waterspelltjes en gaan we
sliden!! Neem dus zeker een handdoek en reserve kleren mee.
Is het zonnetje vandaag verstopt?  dan is het een verrassing wat we doen!!

5/06 Ken jij het spelletje “wie is het?”, wij vinden dit alvast super leuk en daarom spelen we
dit in het groot!! Kom zeker zodat we met veel pinkels samen kunnen spelen vandaag ☺

12/06 Vandaag doen pleinspelen rondom de Chiro, lets goooooo

19/06 Welke pinkel is onze homouniveralis? Kom en ondek of jij dit bent!

26/06 de laatste zondag maar niet getreurd want:
1. Het is bijna BIVAK!!!!!!!
2. We gaan vandaag naar puyenbroeck om de laatste zondag heel leuk te maken.
Je wordt om 2u afgezet aan puyenbroeck door je mama of papa.

Groetjes jullie pinkelleiding Ellen, Sophie, Wolf, Merlijn, Ilone, Heleen

