
29 September:  Jaja het is weer zover; de allereerste activiteit van 
het jaar! Hebben jullie ook zoveel zin om iedereen wat beter te leren 
kennen? Kom dan zeker van 14:00-17:00 naar de lokalen! 
P.S.: Vergeet jullie mooiste glimlach en goed humeur niet!!  ; - )

6 Oktober:  OMG Chuck is vermoord!!!! Kom van 14:15-17:15 in jullie 
beste #GossipGirl outfit naar ‘t stad (de bib) en los zelf de moord op!

XOXO jullie leiding 

13 Oktober: Snik Snik, geen activiteit vandaag :-(   ;-( .
Maar niet getreurd, volgende week zijnn we er weer met meer 
sfeer!!!



20 Oktober: Vandaag mogen jullie de crimineel in jullie naar boven 
halen, want het is tijd voor het enige echte maffiaspel! Kom van 
14:00- 17:00 naar de lokalen en ontdek wie jouw #partnerincrime is. 
P.S.: niet verkleed, is niet meedoen! ;-)

27 - 28 oktober: Jawel, jullie hebben het goed gelezen, dit weekend 
is ons allereerste weekend. JOEPIEEEEEEE!!!!! Dus geef papa nog 
maar snel een stevige knuffel en mama een dikke kus en maak jullie 
dan klaar om samen gezellig te griezelen. 
P.S.: Verdere info volt!

3 November: Vandaag is het helaas geen activiteit, maar we wensen 
jullie een heel fijne herfstvakantie en we kijken er enorm hard naar 
uit om jullie volgende week terug te zien!!!



1O November: Het is tijd dat we jullie eens flink op de proef gaan 
stellen en te weten komen wie zichzelf een ‘echte’ gids mag noemen.  
Wie van jullie kan de bommen ontwijken en wie heeft voldoende 
strategisch inzicht om het spel te winnen? Dat gaan we vandaag van 
14:00-17:00 allemaal te weten komen aan de lokalen.

17 November:  Het is weer zover, de jaarlijkse geldactiviteit. Breng 
allemaal jullie allerliefste glimlach en enthousiasme mee! ( goed hu-
meur is ook een meerwaarde ;-) ) We zien jullie van 14:15- 17:15 aan 
de bib!

24 November: Omdat wij heel graag eten, nodigen wij jullie uit om 
samen met ons te komen brunchen. Deze ‘koffieklets’ neemt plaats 
van 10 (zodat jullie toch nog een beetje kunnen uitslapen ;-) ) tot 
12:30 aan de lokalen. 


