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DECEMBER 2014

Beste ouders, leden

Het jaar zit er al weer eens op! Voor velen onder jullie is december een maand van weinig plezier. De examens
zorgen wel al eens voor stress en mindere momenten. Gelukkig heeft december nog wat klassiekers in petto.
Filmavondje en kerstfeestje staan hoog aangeschreven in onze lijst van jaarlijkse vergaderingen. Voor onze
filmavond wijs ik u er graag op dat een dekentje voor uw kleine kapoen zeker geen verloren moeite is! Dit niet
alleen voor de gezelligheid maar ook voor de warmte.

Januari is wegens de examens van leiding en leden een beetje een speciale maand. Lees de totem dus goed na
want de meeste vergaderingen zullen vrijdagavond i.p.v. zondagmiddag plaatsvinden.

Ik vertel ook even aan onze nieuwe leden en ouders dat, laat ons hopen, wanneer het flink heeft gesneeuwd
we graag onze planning veranderen. Niets is plezanter dan met z’n allen naar het park gaan om te sleeën. Dus
neem zeker warme kleren mee, handschoenen en een slee indien dat ter beschikking is!

Wanneer al deze vrolijke momenten met de scouts gedaan zijn deze maand, vliegen we allen samen het
nieuwe jaar in! En ook volgend jaar zullen wij allen weer paraat staan voor jullie!

Noteer alvast in jullie agenda voor volgend jaar:
Groepsfeest zaterdag 2 en zondag 3 mei 2015 in het Lutgardiscollege.

Wij wensen jullie, vanuit heel de leidingsploeg, hele warme en gezellige feestdagen! Een stevige linker
van de hele leidingsgroep,

Stekelvarken

Jako (Zeger Boels)
 groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Hallo allemaal!
Wat hebben we al leuk gespeeld! En nu komt december eraan. Dat
betekent vakantie, veel cadeautjes, Sinterklaas en Kerstmis, lekker
warm binnen zitten en soms toch ook wat buitenspelen. Wel dat
staat allemaal op het programma kapoenen!

Zondag 7 december
Sinterklaasvergadering, joepie! Waarschijnlijk is hij thuis net langsgekomen en zijn
jullie nu druk aan het spelen met al dat nieuws, maar kom toch maar naar de scouts
vandaag en ontdek wat hij nog voor jullie in petto heeft. Vergadering zoals
gewoonlijk van 14 tot 17u30.
Vrijdag 12 december
Het is al lekker koud buiten, maar daar trekken wij ons niets van aan want deze
vergadering kruipen we gezellig dicht bij elkaar onder een dekentje en gaan we
kijken naar een supermegaleuke film! We spreken af om 18 uur en om 20 uur
mogen jullie weer naar huis.
Vrijdag 19 december
Kom allemaal mee Kerstmis vieren vandaag! We maken er een echt feestje van :)
Vergeet zeker niet een cadeautje mee te brengen van maximum € 5 !
Van 18 tot 21 uur in de lokalen.
Zondag 28 december
Geen vergadering. Geniet van de vakantie!

Moest het al sneeuwen, trek dan zeker iets waterdicht aan en neem iets mee dat
glijdt. Dan gaan we naar het park!

Kameel (Janne Delva)
 0475/298657
Kolibrie (Arthur Bribosia)
 0495/577811
Schroefhoorngeit (Emma Debersaques)
 0470/072635
 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Welkom terug welpen na een weekje rust hebben we weer
leuke spelletjes en activiteiten voorbereid. Blijf dus zeker niet
thuis maar kom vol energie naar de scouts.

Zondag 7 december
Vandaag spelen we weer een leuk spel maar deze week spelen we dit spel niet
alleen. We gaan allen tezamen een groepsspel spelen zeker komen want het is de
moeite waard. We spreken af op de normale uren.

Vrijdag 12 december (18 uur-20 uur)
Vandaag gaan we allemaal gezellig naar een leuke film kijken om even het koude
weer buiten te vergeten.

Vrijdag 19 december (18 uur- 21 uur)
Yippie jee!!! Vandaag vieren we kerstmis bij de scouts. Vergeet niet een cadeautje
mee te brengen van maximum 5 euro. Voor de rest zorgen wij wel.

Zondag 28 december
De leiding is aan het studeren en jullie zijn nog aan het nagenieten van Kerstmis
,al aan het uitkijken naar 2015 en het is de laatste zondag van de maand/jaar dus
geen vergadering.
Wij wensen jullie een prettig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar en een stevige
linker van jullie leiding.

Ikki (Thomas Van Sumere)
Baloe (Jan-Baptist Vandeuren)
Bagheera (Triphon Porcher)
 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0498/284109
 0470/134339
 0498/416152

♪ ♫♪ ♫ Let it snown, let it snow, let it snow ♪ ♫♪ ♫
Jaja, het is zover! Binnenkort komt de Sint weer langs met veel cadeautjes voor
alle brave en lieve kindjes. Als hij jullie vergeten is, no stress, de Kerstman is
er ook nog! We wensen jullie veel succes met jullie examens, maar vergeet ook
niet om tussendoor even te ontspannen. Dat kan je bij de scouts doen!

*Zondag 07 december 2014
We spelen een gigantisch, megatof, buitenproportioneel, groepsspel. Afspraak
op de gewone uren.
*Vrijdag 12 december 2014
Het is al een traditie geworden: FILMAVOND in de lokalen. Neem een kussen
en een dekentje mee samen met je goed humeur. Wij zorgen voor wat
versnaperingen tijdens de film (kom ook niet met een lege maag :p). Afspraak
om 20u00 aan de lokalen. De film is gedaan rond 22u30.
*Zondag 14 december 2014
Geen vergadering.
*Vrijdag 19 december 2014
Als je stout bent geweest tijdens het jaar en de Sint jou vergeten is, dan hebben
we een troost voor je! Kerstfeestje! Kom om 18u00 naar de lokalen met een
verpakt-cadeau (waarde ong. 5 EUR). We maken er een leuke en warme
avond van, allen gezellig samen. De leiding zorgt voor een tussendoortje, maar
zie dat je al iets gegeten hebt. Om 21u00 mag je naar huis.
*Zondag 21 december 2014
Geen vergadering. Geniet van je vakantie!
*Zondag 28 december 2014
Geen vergadering. Geniet van je vakantie!

Een stevige linker,
Team leiding jonggivers

Mol (Edmond Jonckheere)
Picus (Constantin Porcher)
Flicka (Thibaud Moens)
Spinaap (Lut Delva)
 jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)






0470/763485
0474/784877
0498/718294
0472/464527

Hey Givers,
Hopelijk hebben jullie goed kunnen recupereren na het fantastisch
weekend, want in december hebben we weeral tal van leuke activiteit
voorzien! Omdat jullie allemaal flinke studentjes zijn, moeten jullie op
zondag leren voor de examens. We gaan in december dus enkel op vrijdag
afspreken.
Vrijdag 5 december 2014
Het is hoogtijd om terug een stapje in hartje van Brussel te zetten. We spreken af
om 19u aan de lokalen en gaan dan naar het centrum voor de kerstboom en de
kerstmarkt te bezoeken! Omdat jullie vroeg moeten opstaan voor te leren (bleeeeh)
maar voornamelijk voor al die lekker snoepjes van Sinterklaas op te eten (jeeeejjj)
zullen we rond 22u terug zijn.
Vergeet jullie handschoenen en muts niet! Neem ook metro-abonnement en wat
centjes mee.
Vrijdag 12 december 2014
We blijven gezellig warm in de lokalen om van een super leuke film te genieten!
Breng gerust wat versnaperingen en een warm dekentje mee.
Afspraak om 20u aan de lokalen met veel filmsuggesties! De vergadering zal rond
22u30 gedaan zijn.
Vrijdag 19 december 2014
Neem allemaal een superleuk unisex cadeautje mee van ongeveer 5 euro, want het
is tijd voor het jaarlijks kerstfeestje!
We verwachten jullie van 18u00 tot 21u00.
Zondag 28 december 2014
Geen vergadering. Blijf rustig genieten van de vakantie!

Dat was het voor december. Laat iets weten als je niet kan komen!
We wensen jullie allen een vrolijk kerstfeest een gelukkig Nieuwjaar!
Stevige linker,
Team-Giverleiding

Gazelle (Peter Degryse)
Bever (Henri Porcher)
Yak (Paul Moyaert)
 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0497/250872
 0474/784875
 0477/368945

