VERJAARDAGSWEEKEND
Happy birthday to you! Happy birthday to you! HAPPY BIRTHDAY DEAR JONGGIVERS!
Happy birthday to you! HIP HIP HIP HIP HIP HIP HIP HIP (ik krijg geen adem meer!)
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Wacht, was het nu 2005, 2004, 2003, 1999, 1998 of 1994? MAAKT NIET UIT!
Want dit weekend is IE-DE-REEN gewoon jarig! Kent ge het nog? Dat zalige
gevoel in uw buik, die kriebels die ge ook voelt op uw verjaardag omdat ge
weet dat mama een goei toert heeft gebakken?!
WEL, dat gaan we dit weekend niet voelen want we gaan geen taarten bakken
maar we gaan wel allemaal JARIG zijn! Olé!
Van pyjama-feesjes tot pannenkoeken bakken tot bowlingen en naar technopolis
gaan tot opblijven tot in de vroege uurtjes en van feesten tot we krom hangen
en dansen met de maten!
JE ZAL HET ALLEMAAL (waarschijnlijk niet allemaal) BELEVEN DIT WEEKEND. Tal van
activiteiten gaan echt voor een super-weekend zorgen, dus kom gewoon mee
maat!
Kom samen mee feesten met de leiding van 27 tot en met 29 APRIL.
Wat neem je allemaal mee naar het groot feestje?
-

(het groot feestje = het weekend)

Propere kledij voor een heel weekend
Toiletzak
Slaapzak
Matje
Kussen
Verjaardagsverkleedkledij!
Uniform!
Identiteitskaart!
DANSBENEN

Waar gaat het door?
We spreken af aan het weekendhuisje om 19u30. Het adres is Konijnenbergpad 2Y, 2350
Vosselaar!
Zondag spreken we terug af om 12u15 met de ouders om iedereen op te halen!

Medische fiche
De medische fiche wordt al enkele jaren online ingediend. Moest je dit nog niet gedaan hebben
of is deze niet meer up to date dan verwijzen wij jullie graag door naar:
http://scouts4811.be/tak/groep/individuele-steekkaart-nieuwe-medischefiche.
Op deze link staat in geuren en kleuren uitgelegd hoe je een medische fiche voor je spruit
aanmaakt.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie je altijd richten naar
jonggivers@scouts4811.be of rechtstreeks aan een leider. Al onze nummers staan op de site.

Prijs
Het weekend kost €30 euro per lid. Gelieve dit voor maandag 23 april te storten op BE94
0688 9815 0814 met de vermelding ‘Amerikaweekend – (naam jonggiver)
We hebben er weer veel zin in!!!
Groetjes,
Jullie leiding Xxx
PS: Hoeveel jaar bent gij? Zoveel jaar? Amai, ik ben al 15, cool he?

