KABOUTERS 2020-2021

TRIMESTERPROGRAMMA

DE OFFICIËLE FASTFOOD-GUIDE VAN DE KABIES

!!!Opgelet!!!
We zullen dit trimester met
hetzelfde systeem werken als
vorig. Dit betekent dat wij jullie
elke week voor vrijdag 20u laten
weten waar de kabouters
verwacht worden. Daarom zijn er
nog geen locaties meegedeeld.

14u-17u

ZATERDAG 24
APRIL 2021

MC DONALD'S VERGADERING

10 LEUKE WEETJES OVER ONS FAVORIETE
RESTAURANT
1. McDonalds bedient dagelijks 58 miljoen klanten, dat zijn er even veel als
de bevolkingen van Nederland, Griekenland, Portugal, België en Tsjechië
gecombineerd.
2. McDonalds verkoopt 75 hamburgers… per seconde.
3. Met een omzet van 91 miljard dollar per jaar is McDonalds ’s werelds 91ste
economie.
4. Indien daarbij nog eens de 31 miljard dollar uit franchise-inkomsten worden
geteld is McDonalds ’s werelds 56ste economie, net voor Ecuador.
5. Jaarlijks rekruteert McDonalds 1 miljoen mensen, enkel in de VS.
6. 1 op elke 8 Amerikanen werkte ooit voor McDonalds, onder hen: Sharon
Stone, Shania Twain, Jay Leno en Pink
7. McDonalds is ’s werelds grootste distributeur van speelgoed, met
speelgoed geleverd bij 20% van de verkopen.
8. 88% van de mensen wereldwijd herkennen de McDonalds-bogen;
vergeleken met 54% die het kruisbeeld herkennen.
9. De koningin van Engeland is eigenares van een McDonaldsrestaurant nabij
Buckingham Palace, dat deel uitmaakt van haar vastgoedportefeuille.
10. De volgende drie jaar opent McDonalds elke dag een restaurant in China.

ZATERDAG 1 MEI 2021

-

14U-17U

GROEPSDAG/TACO BELL
Vandaag is het
groepsdag in bubbels!
Later volgt meer info
over deze vergadering.

ONTBIJTVERGADERING
Neem

€3

mee voor een heerlijk ontbijt met

de leiding! Zorg dus dat jullie met een lege
maag naar de vergadering komen ;)

ZATERDAG 8 MEI 2021

9U30-11U30

ZATERDAG 15 MEI 2021

14U-17U
Vandaag is het de laatste vergadering van
het schooljaar :( We zullen afscheid moeten
nemen en zien jullie dan terug op ons giga
leuke

zomerkamp!!!!!

Maar

eerst

nog

een

knotsgekke afsluiter: Pizza Hut vergadering.
Kom verkleed als je favoriete gerecht, Billie is
al weken bezig met het knutselen van een
macaroni-kostuum of zal ze toch als puree
komen?

EXTRA INFO:
Alisée: +32 470 32 03 89
Juliette: +32 473 44 14 10
Maxim: +32 479 13 67 84
Fien: +32 495 27 72 76
Billie: +32 497 77 35 72
Martijn: +32 470 61 79 52
Hanne: +32 495 26 90 18
Aiko: +32 473 13 17 11
email groepsleiding: groepsleiding@tilleghem.be
kabouterleiding: kabouters@tilleghem.be

Inschrijven: Jullie zullen steeds een
mail
ontvangen
van
de
groepsleiding met een link om uw
dochter in te schrijven. Dit kan elke
week tot woensdagavond.
Kampdata: ons grootkamp gaat
door van 07/07 tot 14/07. Verdere
info volgt via mail

