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Beste ouders, leden, en vrienden,

Ten eerste wenst het hele leidingsteam u een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar! We zijn
allemaal zeer blij met wat we in 2014 hebben ervaren en hopen dat we jullie allen nog vele jaren
met ons kunnen hebben.

Deze maand is, zoals de traditie het wilt, een zeer atypische maand in onze scouts kalender: de
meeste leiding is in januari druk bezig met hun examens. Toch hebben we leuke activiteiten
gepland! Schaatsen, Driekoningen en een groepsspel. Indien het sneeuwt zal de leiding meestal
zijn activiteit van de dag aanpassen en naar het park gaan om in de sneeuw te spelen. In dat geval
zijn sleeën, handschoenen en warme kleren zeker welkom.

Alvast enkele data dat jullie in jullie drukke agenda’s kunnen opschrijven:





Het weekend van 27 februari tot 1 maart gaan we op takweekend
24 tot 26 april gaan we op weekend, deze keer met de hele groep!
Hou het weekend van 2&3 mei vrij houden voor ons jaarlijks groepsfeest!

Kapoenen en welpen gaan enkel zaterdag en zondag op weekend.
We wensen jullie nog een aangename lezing,
Stevige linker,
De leiding

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

 0478/533498

Hey, Hey Kapoentjes!
Jullie leiding wenst jullie een gelukkig 2015 toe met een jaar vol
avontuur bij de scouts! Deze maand vliegen we meteen het jaar met
3 typische winteractiviteiten. We gaan zingen, schaatsen, spelen
en ons kei hard amuseren!

Zondag 06 januari 2014
Vandaag vieren we Driekoningen! Kom dus als Melchior, Balthasar of Caspar
verkleed en vergeet je zangtalenten niet... Gewone uren

‘Drie koningen, drie koningen geef mij ne nieuwen hoed
Mijnen ouwe is versleten mijn moeder mag’t ni weten, mijn vader heeft
het geld op de rooster geteld’

Zondag 11 januari 2014
Hopelijk kan iedereen zich een beetje voortbewegen op het ijs want we gaan
vandaag schaatsen! Heb je nog nooit op het ijs gestaan? Ook dan moet je
zeker komen! Afspraak aan Poseidon (metro Tomberg) aan de ingang van
het zwembad om 9u30. Breng ook 8 EUR mee voor de ingang en de huur van
je schaatsen. Indien je over je eigen schaatsen beschikt mag je deze
meenemen (de prijs bedraagt dan 4 EUR). Om 12u zit het erop.
PS : Vergeet je handschoenen niet ;)

Zondag 18 januari 2014
Ken je al iedereen bij de scouts? Nee? Wel het is niet erg want na deze
vergadering zal je IEDEREEN kennen! Ja, je hebt het goed begrepen, we gaan
met heel de groep een SuperMegaGigaTof spel spelen ! Kom dus zeker af ! ! !
Gewone Uren

Zondag 25 januari 2014
Geen vergadering

Moest het al sneeuwen, trek dan zeker iets waterdicht aan en neem iets
mee dat glijdt. Dan gaan we naar het park! En laat altijd iets weten als je
niet kan komen.
Kameel (Janne Delva)
Kolibrie (Arthur Bribosia)
Schroefhoorngeit (Emma Debersaques)
 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt

 0475/298657
 0495/577881
 0470/072635
zo een mail)

Welkom terug welpen. Hopelijk hebben jullie van de eindejaarsperiode
genoten en zijn jullie weer uitgerust want we vliegen er deze maand weer
stevig in.

Zondag 4 januari
Vandaag vieren we Driekoningen en gaan we met z’n allen zingen. Hopelijk krijgen
we veel snoep. Het zijn de normale uren. Tot dan.

Zondag 11 januari (9u30-12u)
Schaatsen!
Praktisch: afspraak aan Poseidon (metro Tomberg) om 09u30. Breng ook 8 EUR
mee voor de inkom en de huur van je schaatsen. Indien je over je eigen schaatsen
beschikt mag je deze meenemen. In dat geval hoef je enkel 4 EUR inkom mee te
brengen. Om 12u verlaten we de piste.

Zondag 18 januari
Vandaag gaan we een heel leuk spel spelen dus zeker afkomen vol energie.

Zondag 25 januari
De laatste zondag van de maand dus spijtig genoeg geen vergadering.

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

Iedereen klaar voor het nieuwe jaar? Want we vliegen erin!

Zondag 4 januari:
Neem maar een grote zak mee en doe je verkleedkledij maar aan, want wij
gaan samen Driekoningen zingen. Afspraak op de normale uren aan de
lokalen.

Zondag 11 januari:
SSSSSSCHAATSEN. Afspraak om 9u30 aan schaatsbaan Poseidon
(Dapperenlaan 4, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe) en jullie ouders mogen
jullie komen halen om 12u. Vergeet je handschoenen en €8 niet! En wie
schaatsen heeft, breng deze ook zeker mee.

Zondag 18 januari:
Vandaag spelen we een super leuk bosspel met iedereen samen.

Zondag 25 januari:
Laatste zondag van de maand dus geen vergadering.

Wanneer het sneeuwt, mag je altijd je slee meenemen.
Vergeet ook niet te verwittigen als je niet naar de vergadering kan komen.

Mol (Edmond Jonckheere)
 0470/763485
Picus (Constantin Porcher)
 0474/784877
Flicka (Thibaud Moens)
 0498/718294
Spinaap (Lut Delva)
 0472/464527
 jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Heyy Givertjes!!
Gelukkig Nieuwjaar!! Hopelijk hebben jullie goed genoten van de twee
weken vakantie en zijn jullie weer helemaal uitgerust en klaar voor de
geweldige scoutsactiviteiten van 2015 ;-)
Zondag 4 januari 2015

Drie Koningen, Drie Koningen, Geef mij een nieuwe hoed.
Mijn ouwe is versleten,
mijn moeder mag 't niet weten
mijn vader heeft het geld op de rooster geteld
Binnen twee dagen is het Driekoningen, en wij raken vandaag al in de mood!
Zondag 11 januari 2015
We gaan met de hele scouts schaatsen! Vergeet jullie handschoenen en muts niet
want anders ga je het heel koud krijgen.
Afspraak om 9u30 aan de Schaatsbaan van Poseidon met 8€ voor de inkom. Om
12u mogen jullie terug naar huis om de blauwe plekken te tellen :D
Zondag 18 januari 2015
Vandaag is het groepsspel! Zeker komen! We laten jullie hier nog wel meer over
weten.
Zondag 25 januari 2015
Laatste Zondag van januari, geen vergadering :'(((

Vergeet niet te laten weten als je niet kan komen!
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

