‘T Kastaartje
Al het nieuws in januari
voor de -12!
Kabouters
Zaterdag 8 januari: Helaas! Vandaag geen activiteit, maar niet getreurd, nu
kan iedereen nog wat spelen met de cadeautjes die ze met kerst en nieuwjaar
hebben gekregen! Tot volgende week!
Zaterdag 15 januari: We zijn terug met een super leuke activiteit! Iedereen
heeft er mega veel zin in, maar wat gebeurt er plots? Alles bevriest, er is
een nieuwe ijstijd gestart! We moeten ons verwarmen ! Kom om 14u naar de
Marge!
Zaterdag 22 januari: Nu we weten hoe we ons kunnen verwarmen en beschermen tegen de koude temperaturen van de ijstijd, moeten we op zoek naar
materiaal om een warme hut te maken waar we allemaal samen in kunnen
schuilen! Kunnen jullie ons helpen? Kom dan om 14u naar de Marge!
Zaterdag 29 januari: De laatste weken hebben we geleerd om te overleven
in een koude wereld, maar we zouden nu toch graag hebben dat de ijstijd
voorbij is! En toevallig werd er een brief gestuurd naar leider Bart waarin
staat dat er een tovenaar is die ons zou kunnen helpen. Om bij deze tovenaar
te geraken moeten we wel een obstakel overwinnen. De ijsmonsters willen ons
namelijk gevangen nemen! Samen moeten we bij de tovenaar geraken! We
vertrekken op onze tocht om 14u aan de Marge, tot dan!

Piepers
Zaterdag 8 januari: Vandaag is er helaas geen activiteit. Maar volgende week zijn wij
weer van de partij!
Zaterdag 15 januari: Wat hebben wij jullie gemist! We zijn blij om jullie vandaag weer te
mogen ontvangen aan de marge voor een namiddag vol plezier! Voor de eerste activiteit van het nieuwe jaar hebben wij jullie hulp nodig. Onze leider Bram is tijdens het
skiën op zijn hoofd gevallen en weet niet meer wie hij is. Kunnen jullie ons helpen hem
terug te doen herinneren wie hij is? Wij verwachten jullie om 14u aan de marge!
Zaterdag 22 januari: Dag lieve Piepers! Door jullie hulp weet Bram ondertussen terug
wie hij is maar hij is wel al zijn manieren kwijt… Zien jullie het zitten om ons hiermee te
helpen? Wij verwachten jullie om 14u aan de marge!

Zaterdag 29 januari: Dag lieve Piepers! Nu leider Bram terug in orde is zou hij graag
zijn angst willen overwinnen om terug te gaan skiën. Dit is natuurlijk niet zo simpel.
Wij hebben al geprobeerd maar hij is nog steeds bijzonder angstig. Misschien lukt het
jullie wel? Wij verwachten jullie om 14u aan de marge!
Groetjes Bram, Jasper, Arne, Noor en de Yorre

Joro’s
Zaterdag 8 januari: Met de prachtige vakantie die er nog is, is er geen activiteit. We
zien jullie volgende week!
Zaterdag 15 januari: We zijn intussen allemaal al een beetje bekomen van de feestdagen. Op deze dag in 1988 is de artiest Skrillex geboren maar ook Martin Luther King
en zoveel meer mensen. We hebben onlangs een bericht gekregen dat de festivals
door mogen gaan deze zomer maar er zijn geen artiesten te vinden. Kom om 14u
naar de marge om te helpen artiesten te vinden.
Zaterdag 22 januari: onze bekende Jostie Frostie is terug gekomen na een lange
slaap omdat hij wat moe was van de feestdagen. Omdat hij is gaan slapen is het toch
een beetje te warm geworden buiten voor deze periode van het jaar. Help jij ons om
het terug wat kouder te maken. 14u aan de marge.
Zaterdag 29 januari: Het Chinees Nieuwjaar wordt gevierd vandaag en dat moeten
wij ook vieren. Er komt hoogbezoek van een Chinees zelf die wat uitleg komt geven
over hun Nieuwjaar. Hij heeft alleen nog geen coole draak gevonden. Om 14u aan de
Marge
Heel veel dikke lieve kusjes van jullie leiders die in de examens zitten!
Briek, Emiel, Yara en Arne

