Dag Sinterklaasje!

Agenda

Sinterklaas is ook dit jaar weer bij scouting op bezoek geweest. De Bevers hadden zich
goed voorbereid op de komst van Sinterklaas.
Om de schoen klaar te zetten hadden ze een schoorsteen in het lokaal gebouwd (knap
hoor). Eén voor één moesten de kinderen bij Sinterklaas komen, want je weet wel ,in
het grote boek van Sinterklaas daar staat alles in. Maar er waren geen stoute kinderen
bij. Zelfs de leiding ging op de knieën voor de Sint maar ook zij waren braaf geweest. Er
werden heel wat liedjes gezongen voor Sinterklaas. De Bevers hadden zelfs
(fop)cadeau’s gemaakt voor Sinterklaas.
Dit jaar was naast de ‘Hoofdpiet’ ook ‘Klimpiet’
mee gekomen en mochten de kinderen laten
zien hoe goed ze op een ladder konden
klimmen. Er waren hele goede klimmers bij die
zo mee konden naar de Pietenschool in Spanje
om later zelf een zwarte Piet te worden.
Alle kinderen waren even braaf, Piet had dan
ook voor iedereen een leuk cadeautje mee
genomen.
na een gezellig bezoek ging Sinterklaas
met zijn pieten weer verder het land in.

NIEUWJAARS RECEPTIE
Zondag 8 Januari van 13:00 tot 17:00 Nieuwjaarsreceptie
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26-12
30-12
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Dyonne Vrouenraets (8)
Ellen Roncken (9)
Elaine Rademakers (12)
Lei Extra (53)
Jeroen Hendrix (26)
Joyce Haszing (18)
Brian Eleveld (18)
Dhr. Buskens (77)
Rowena Broeke (18)
Dhr. Baarda (78)
Dejan Buha (7)
Mick Schmeitz (11)
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Thema ICE AGE gepresenteerd door de EXPLORERS
U bent alle van harte welkom!

Scouty
Wist je dat 80% van de lichaamswarmte
via je hoofd het lichaam verlaat??
Zorg daarom dat je bij extreme koude
altijd een muts draagt.

De meester geeft natuurkundeles. “Bij hitte zet iets uit,
maar bij kou krimpt het weer”. Wie kan daar een goed voorbeeld
van geven. Mark: “De zomervakantie duurt 6 weken en
de kerstvakantie duurt maar 2 weken”.

Estafette-interview
Het estafette-interview vind je elke keer in het ‘lopend vuurtje’. Bij de laatste vraag mag je het interview doorgegeven. Je kunt het alleen
doorgeven aan iemand uit een ander(e) speltak/onderdeel van de vereniging dan waar jezelf in zit zodat we kriskras door de vereniging gaan. De
volgende die aan de beurt is krijgt de vragenlijst van de redactie.

Naam:
Geboortedatum:
Speltak:
Bij scouting sinds:
Leukste scoutingactiviteit:
Fijste zomerkamp:
Wat doe ik graag:
Waar ik een hekel aan heb:
Favoriete Sport:
Lievelingslied:
Mooiste boek:
Mooiste film:
Leukste tv-programma:
Lievelings eten:
Wat ik later worden wil:
Wat zou ik doen met een miljoen:
Mijn huisdier(en):
Favoriete website:

Kimberly Theunissen
13 oktober 1996
Kabouters
de bevers
buiten, spelen in het bos
kabouterkamp in Mechelen
schrijven,lezen,tekenen,computeren en buitenspelen
pesten
dansen, streetdance
Watskeburt
Redactie
Floor gaat door
Stuur je ideeën, verhalen,agendapunten of
’t paard van Sinterklaas
opmerkingen voor 1 februari naar
Nickelodeon
lopendvuurtje@tarcisius.nl of post ze in de
Spaghetti
brievenbus in het HK
Juffrouw
Kijk ook eens op onze website:
Auto en meubels kopen
www.tarcisius.nl
Punky de hamster
www.spellen.nl
VOLGENDE EDITIE:

Het estafette-interview gaat nu naar: Laura Förster (Explorer)

Februari 2006

