Opgelet! Door de examens kunnen de werkingen veranderen van datum. Lees de
maandbrief altijd goed na!
Beste ouder’s en leden,
Eerst en vooral een welgemeende dankjewel voor de opkomst van onze allereerste
clementineverkoop. Het was een groot succes en dit is deels ook door jullie dus daarom nog
eens een dikke merci J
01/12/2019

Smurfen

Deze werking leven we ons volledig in in de wereld van de bekende blauwe wezentjes, de
smurfen, kunnen we uit de handen blijven van Gargamel of wint deze slechterik het grote
gevecht?
* Start om 14h op het buurtplein van de Rozenhoed
06/12/2019 (VRIJDAG)

Gezelschapsspelletjes

* Een avond boordevol gezelschapsspelletjes, gewoon op het gemak. Winst of verlies maakt
niet uit, wij als jonggivers gaan vol voor het plezier met de groep.
* Deze werking gaat door van 18h30-21h in de Rozenhoed
13/12/2019 (VRIJDAG)

Film

* Over deze werking gaan we nog niet teveel vertellen, het ligt sowieso al vast dat we
gezellig samen naar een film gaan kijken. Welke film we kijken zien jullie op de avond zelf!
* Deze werking gaat door in JH Dino in Lovendegem dorp van 18h45 tot +-21h
22/12/2019

Winterwerking

* Wie houdt nu niet van de winter? Deze werking gaan wij een typische winteractiviteit
doen. Wij gaan namelijk gaan schaatsen en de Kristalijn te Gent .
* Niet vergeten om handschoenen mee te brengen en we vragen om €6 mee te geven aan
je kind J
Start om 10h aan de ingang van de Kristalijn/ Adres: Warmoezeniersweg 20, 9000 Gent
Einde om 12h aan de ingang van kristalijn.
29/12/2019

Vikingen

* Deze zondag keren we terug naar de periode tussen de 8ste en 11de eeuw. We ontpoppen
ons tot stoere vikingen die alles aankunnen. Verkleedkledij is toegestaan!
* Start om 14h op het buurtplein van de Rozenhoed

05/01/2020

Disney

* Nu de nieuwe Frozen film uit is willen we ons inleven in het leven van een disneyfiguur.
We spelen allemaal kleine spelletjes met een Disney-twist
* Start om 14h op het buurtplein van de Rozenhoed.
11/01/2020 (ZATERDAG)

Mini-Fuif-Maxi-Pret

* Een goeie schijf en lekker losgaan met de jonggivers, natuurlijk kunnen jullie zelf de
plaatjes aanvragen om DE fuif van jullie leven mee te maken. Natuurlijk zullen we ook iets
te drinken aanbieden!
* Start om 19h tot 21h30 dit in het ontmoetingscentrum te Kerkelare, Lovendegem.
19/01/2020

Sprookjes

* Iedereen heeft in zijn jeugd wel eens de sprookjes van Grimm gelezen, we zijn ook
allemaal wel eens in de efteling geweest. Sprookjes zorgen duidelijk voor heel wat
entertainment, daarom spelen wij hier een groot spel rond. Ook hier is verkleedkledij
zeker welkom!
* Start om 14h op het buurtplein van de Rozenhoed.
25/01/2020 (ZATERDAG)

Avondspel

* Deze avond gaan we op tocht in het dorp van Lovendegem voor een dorpsspel. Foto’s
zoeken, raadsels oplossen,… Kom het samen met ons ontdekken!
* Start om 18h30 tot 21h. Afspraak aan de parking naast de opvang (a/h gemeentehuis)
02/02/2020

EINDE EXAMENWERKING

ruiltocht

* Starten met een appel en eindigen met … Niemand weet het. Deze werking kan alle kanten
opgaan. Samen ruilen we onze appelen om tot verschillende dingen die we dan allemaal
kunnen verdelen!
* Start om 14h op het buurtplein van de Rozenhoed.
Belangrijk:
* 2de takweekend -> 17-19 april 2020
Een stevige linker,
Je enthousiaste leiding Dieter, Thibo, Jentl en Elien
* Kom op tijd! Dit wil zeggen dat wij stipt om 14h starten. Ben je te laat? Dan vragen we je
te wachten tot na de formatie om naar je tak te gaan.

