Zaterdag 9 November 2019

Agenda:
• 16/11 : Jongste Takken
• 24/11 : Eeuwfeest wandeltochten (meer info :
www.schilderhof.be)
• 15/02 : Ardennentocht

Tak van dienst:
• 09/11 : Funtak (Jin)
• 16/11 : Kapoenen (Jogi’s)
• 23/11 : Kabouters (JVK’s)
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Beste ouders,
Wie graag nog een grijze 100 jaar Pull of T-shirt had gewenst voor zijn/
haar kind(eren) kan deze altijd bestellen via
sintjorisscouts100jaar@outlook.com

De leden die al reeds een pull besteld hebben, kunnen deze
zaterdag om 14u komen halen op de scouts mits betaling.
Dag Kapoenen!
Een dik applaus voor jullie want jullie waren geweldig goed
verkleed! We hadden een echt feest vol griezelmonstertjes!
Deze week kruipen we terug in onze normale kleren en spreken we
terug af op de normale uren.
Jullie worden dus verwacht van 14u tot 16u30, op het Schilderhof.
Denk zeker nog eens aan het inschrijvingsgeld voor degene die nog
niet betaald hebben en aan de individuele steekkaarten!
Tot zaterdag!
Kerri, Rikki, Asjra, Kora en Zazoe
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Beste kabouters en welpen,
Volgende week is een zeer belangrijke vergadering. We gaan namelijk wc-papier
verkopen.
En wij hopen natuurlijk op een talrijke opkomst, want we hebben jullie hulp zeker nodig.
Waarom? Hoe meer er van jullie zijn, hoe meer we kunnen verkopen. Dat betekent dat we
dan meer geld hebben om allemaal toffe dingen te doen op kamp.
We verwachten jullie allemaal talrijk om 10hr op het schilderhof. Om 17hr mogen jullie
ouders jullie terug komen halen. Dus zeker allemaal komen!
Wat moet je zeker meenemen:
- Gemakkelijke schoenen, want we gaan toch wel wat stappen zetten.
- Een lekker lunchpakket voor ‘s middags de batterijen op te laden.
- En een grote rugzak voor het wc-papier in te steken. Zorg zeker dat het groot genoeg is,
want het zijn nog wel wat rollen.
- En natuurlijk jullie verkoopskills.
We zien jullie dan graag volgende week zaterdag in perfect uniform.
Ps: vergeet jullie niet in te schrijven voor jongste takken! (Zie bijlage)
Tot dan,
Jullie leiding
Jogi’s!
Deze week is het terug vergadering van 2-5 op het schilderhof in perfect uniform!
Eerste jaars, vergeet de wet niet van buiten te leren, deze moet ondertussen al gekend
zijn. Denk allemaal aan jullie medische fiches.
Tot zaterdag!
De leiding
Yo Jongverkenners,
Hopelijk hadden jullie niet teveel schrik tijdens de halloweentocht. Deze week is het terug
gewoon vergadering van 2 tot 5 PS. jullie algemene kennis wat bijschaven kan van pas
komen voor deze week.
Tot zaterdag
Luna, Ward en Nore
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Hey Gidsen,
Deze vrijdag begint ons eerste weekend! Jullie worden vrijdagavond om 19u met een volle
buik op het schilderhof verwacht en mogen zaterdag om 17u terug opgehaald worden.
De volgende gidsen zijn ingeschreven (als je niet op de lijst staat zo snel mogelijk
Stéphane contacteren!!!) :
Lotte, Kaat baron, Elien masin, Hanne vanmarsenille, Ulyana, Kaat, Fien, Caprice, Janne
mievis, Laura lemmens, Bente, Julie, Hanelore lenears, Falke, Charlotte de vleesschauwer,
Astrid, Amber, Sapho, Laura en Noor lauwers.
Wat nemen we mee?
•
•
•
•
•
•
•
•

Slaapzak en matje
Tandenborstel en tandpasta
Warme kleren
Wandelschoenen
€ 7 om het weekend te betalen
Sportkleding en sportschoenen
Zaklamp
Een goed humeur!

Wat niet?
•
•

Dingen die niet thuishoren op de scouts
Regen

Kom zeker op tijd en laat ook iets weten als je even afwezig bent of te laat komt!
Tot vrijdag,
El stephano, Fraulein Sheridan en mademoiselle Alika
Beste Verkenners,
Nadat we hebben gezien hoeveel schrik jullie hadden op de halloweentocht spreken we
deze zaterdag weer af van 14u-17u in perfect uniform. Vergeet ook niet te verwittigen
indien je niet kan komen.
Kusjes,
Erwan, Nick en Lennert
Yow Jin,
Persoonlijk bericht.
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