
Sprokkel
Kabouters

Com
e 

an
d join the party!

SEPTEMBER & OKTOBER



Zondag 25/09
14-17u @VP

Vandaag hebben jullie de
kans om jullie leiding

beter te leren kennen aan
de hand van het grote

kennismakingsspel! Kom
zeker af want jullie

leiding staat te popelen
om jullie te zien <3

zondag 02/10 
Vandaag zal er

jammer genoeg geen
vergadering zijn:(

Jullie leiding 
is op

leidingsweekend.



Zondag 09/10
14-17u @VP

Zondag 16/10
14-17 @VP

Klaar om de wereld
te ontdekken? Om

14u stipt
vertrekken we op

wereldreis !!
 
 
 

Zondag 23/10
14-17u @VP

Vandaag bewijzen we
dat we de beste,

sterkste en leukste
jeugdbeweging  van

Temse zijn. Kom zeker
allemaal uniform!

Vergeet vrijdag 21 oktober
zeker niet in je uniform

naar school te gaan!!!

Vandaag zullen jullie
koe Bella moeten

verslaan zodat oma
snel terug beter

wordt. Kom en ontdek
wat jullie opdracht

is.
 
 
 



Vrijdag 28/10
19-21u  @VP

 Boe! TRICK OR TREAT!
Trek allemaal jullie

griezelste
verkleedkleren aan.

Wet
Kabouter kan flink spelen, niet
alleen maar met velen. Kabouter
kan zichzelf zijn. Zo wordt het

voor ons allen fijn.

Kabouterlied
Één, twee, drie, vier Kabouters
maken veel plezier. Één, twee,

drie, vier Kabouterland is hier.
Zonder glimlach bij de hand gaat
niemand naar kabouterland. Één,
twee, drie, vier Kabouterland is

hier.



CONTACTGEGEVENS:
Holly: 04 74 11 40 58
Tikan: 04 96 66 20 25

Moppie: 04 68 14 17 67
Didi: 04 68 23 66 18

Djiggel: 04 77 72 99 22

Gebed
Heer,

 wij zijn blij, we zijn weer
allemaal bij elkaar. Vandaag
kunnen we weer flink spelen.
Vader help ons om ander veel
pleziertjes te kunnen doen.

Avondlied
O Heer, d'avond is neergekomen,

de zonne zonk, het duister klom. De winden
doorruisen de bomen en verre sterren staan

alom...Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied. Wij danken u

voor wat we ontvingen, en vragen, Heer,
verlaat ons niet! Knielen, knielen, knielen
wij neder, door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee en sterren
staren teder. Geef ons Heer, zegen en rust en

vreê.
 

De ouders die nog niet in de kaboutergroep zitten op WhatsApp kunnen gerust
een berichtje sturen naar één van deze nummers en dan voegen we u toe :)


