Poema’s
Vrijdag 11/12: Sahi is jarig vergadering (19u – 21u)
Joepieee Sahi is bijna jarig! Hou jullie maar klaar voor een leuke verrassing op deze eerste
vrijdagavond vergadering...

Vrijdag 18/12: Kerstfeestje (19u – 21u)
We gaan samen gezellig Kerstmis vieren!! Neem allemaal een cadeautje mee ter waarde van €5 om
onder de poema kerstboom te leggen. Wij zullen zorgen voor een lekker hapje en drankje!

Vrijdag 25/12: Geen vergadering

Vrijdag 01/01: Geen vergadering

Vrijdag 08/01: Nieuwjaarsvergadering (19u – 21u)
Na een spannend en vooral speciaal 2020, vieren we eindelijk een super leuk nieuw jaar! Zet je maar
schrap om je mooiste nieuwjaarsbrief voor te dragen!

Vrijdag 15/01: Inuit vergadering (19u – 21u)
Wie van jullie bouwt de
mooiste iglo?? Kleed jullie maar eens extra dik, want we gaan op bezoek bij de inuiten.

Vrijdag 22/01: Driekoningen vergadering (19u – 21u)
Drie
koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed! Hopelijk kennen jullie dit liedje nog want
vandaag zou het wel eens goed van pas kunnen komen!
Vrijdag 29/01: Geen vergadering

Zondag 07/02: Dieven vergadering (14u- 17u)
We zitten met een groot probleem… Alle dieven en misdadigers zijn ontsnapt uit de gevangenis!!!
Vandaag zetten wij de achtervolging in om ze allemaal te pakken te krijgen.

Zondag 14/02: Valentijn vergadering (14u - 17u)

Op 14 februari slaat cupido met al zijn pijlen toe op de poema’s!! Bereid je maar voor om vandaag
met buikpijn naar huis te gaan van al die vlindertjes… Liefdesbrieven zijn altijd welkom!

Zondag 21/02: Brawl stars vergadering (14u - 17u)
Na al die maanden is daar de langverwachte brawl star vergadering! Eindelijk komen we te weten of
jullie Gewoon, Zeldzaam, Superzeldzaam, Episch, Mythisch, Legendarisch of Chromatisch zijn... Wie
wint er het grote Brawl star toernooi?

Zondag 28/02: Beroepen vergadering (14u - 17u)
Lakinis is een brandweervrouw, Akela een astronaut, Bagheera een leeuwentemmer en Sahi een
kokkin. Kom vandaag allemaal verkleed als jullie droomberoep!
Ons scoutsuniform bestaat uit:
✔ Een korte! groene! broek.
✔ Een beige scoutshemd.
✔ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de groepsleiding).
✔ Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de groepsleiding).

Onze contactgegevens:
Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres:
welpen@scoutshubertus.be met als subject: Poema’s.

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer:
Akela: 0484871914
Lakinis: 0471723626
Sahi: 0468121201
Bagheera: 0468235695

