Verantwoordelijke uitgever: Edmond Jonckheere // Groepsnr.: B1212G — Niet op de openbare weg gooien.

Met de lente voor de deur wordt het hopelijk weer wat warmer voor een superleuke maand maart. Dit
betekent veel leuke spelletjes met de scouts, ravotten in het bos, metro onveilig maken. Kortom, het ziet er
weer awesome uit :-)!! Geniet ervan, het is maar 1 keer per jaar lente!!

Hier alvast een mopke om goed te beginnen:
“wat is het verschil tussen een bakker en een vloerkleed?
antwoordt: de bakker moet vroeg op en de vloerkleed kan lekker blijven liggen!”
HAHAHAHHAHAHAHAHA

Nog enkele nuttige data:
Groepsweekend gaat dit jaar door in het laatste weekend van april, namelijk van 24 tot 26 april. De kapoenen
en de welpen komen zoals gewoonlijk een dagje later mee op weekend.

Het weekend erna is het groepsfeest. Op zaterdag 2 mei en op zondag 3 mei kan u in het Lutgardiscollege
komen barbecueën. Nodig gerust heel de familie en vrienden uit.

De data van het kamp zijn dezelfde als vorig jaar:
Kapoenen:
Welpen:
Jonggivers:
Givers:

24 – 30 juli 2015 (de kapoentjes worden de 24ste pas om 18 uur verwacht)
21 – 30 juli 2015
18 – 30 juli 2015
De begindatum van het kamp ligt nog niet helemaal vast maar ligt tussen de 15de en de 18de juli.
De einddatum is zoals de andere takken de 30ste juli.

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

Dag allerliefste kapoenen!
We sloten februari af met een fenomenaal weekend en leerden
elkaar nóg beter kennen! In maart is het dan ook tijd voor een
nieuwe maand vol plezier en leuke spelletjes. Wij hebben er alvast
zin in!
Zondag 8 maart 2015
Na ons superdepuper weekend trekken we vandaag naar goede gewoonte nog
eens naar het park. We trotseren de laatste koude dagen van het (scouts)jaar en
laten zien dat wij échte scouts zijn.
(Gewone uren aan de lokalen)

Zondag 15 maart 2015
Heeeeeelp!! De leiding zit in de problemen, kom snel naar de scouts! Haal jullie
dapperste kant naar boven en kom ons helpen! We rekenen op jullie…
(Gewone uren aan de lokalen)

Zondag 22 maart 2015
Joepie: de lente is in het land! De vogeltjes fladderen vrolijk rond, de blaadjes aan
de bomen worden terug groen en ook wij hebben kriebels in onze buik. We spelen
de hele namiddag buiten en genieten van het nieuwe seizoen!
(Gewone uren aan de lokalen)

Zondag 29 maart 2015
Laatste zondag van de maand: geen scouts. Rust maar lekker uit voor volgende
maand!

Tot in april!
Een stevige linker,
Jullie leiding

Kameel (Janne Delva)
 0475/298657
Kolibrie (Arthur Bribosia)
 0495/577881
Schroefhoorngeit (Emma Debersaques)
 0470/072635
 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Welkom terug welpen. Na een ongelofelijk leuk weekend is jullie leiding
weer helemaal uitgerust en staan we klaar voor een maand vol plezier.

Zondag 8 maart
Deze zondag gaan we op zoek naar de slimste welpen. We gaan jullie hersenen op
de proef stellen en zien wie er het meeste weet. Vergeet dus niet jullie verstand en
goed humeur mee te nemen. We verwachten jullie aan de scoutslokalen op de
normale uren.

Zondag 15 maart
Deze week gaan we leren in groep te werken en oplossingen in groep te vinden.
Je raadt het al, we gaan samenwerkingspelletjes spelen. Het zijn de normale uren
dus tot dan.
Zondag 22 maart
Deze zondag gaan we op schatten tocht. We gaan talloze mysteries oplossen in
ware ‘Indianna Jones’ stijl. Dus kom allemaal naar de scouts en dan gaan we op
zoek naar de schat. Het zijn de normale uren.

Zondag 29 maart
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

Hey Jonggivers,
februari was een zeer drukke maand, veel vergaderingen, een metrospel,
en een takweekend om het goed af te ronden. Misschien zijn jullie daardoor
moe, maar de leiding zeker niet! We hebben voor talrijke activiteiten
gezorgd in maart.

Zondag 08 maart 2015
Wat als we op kamp niet meer kunnen sjorren? Gaat onze vuurtafel dan
na drie dagen platliggen? Gaan we de eerste avond nog geen tafel
hebben gesjord? Ja ja jullie hebben geraden, vandaag gaan jullie per
patrouille deelnemen aan een sjorwedstrijd. De leiding zorgt voor een prijs
voor de winnende patrouille. Zeker handig: handschoenen (haha :D)

Zondag 15 maart 2015
Vandaag gaan we in het park gaan spelen! normale Uren aan de lokalen
met je das, groene short/broek en hemd!

Zondag 22 maart 2015
Daar is de lente, daar is de zon
Bijna maar ik denk dat ze weldra zal komen
Samen gaan we genieten van de lente sfeer in Brussel centrum. Daarvoor
verwachten we van jullie dat jullie in perfect uniform om 14U aan de lokaal
zijn (met metro abonnement). De leiding zorgt voor de rest.

Een stevige linker,
JGV-leidingsteam

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)

Beste givertjes,
Het is bijna gedaan met die koude wintermaanden en tijd dat de lente
ons weer eens klaarstoomt voor de heerlijke zomer.
Het wordt weer een leuke maand met veel plezante activiteiten!

Zondag 1 maart
We komen terug van het superawesome weekend 
Zondag 8 maart
We gaan een kei coole 1 tegen allen spelen! Halen jullie het...of NIET?
Tegenprestatie van de leiding valt te onderhandelen.
Zondag 15 maart
Wie is de sportiefste van de groep? Dat zullen we bepalen met een speciale
sportdag. En nee voetbal zal er niet bij zijn, tijd om eens andere sporten te leren
kennen!
Zondag 22 maart
Knutselnamiddagje!!!! We gaan proberen wat materiaal klaar te maken om het
groepsfeest wat in te kleuren. Knutselmateriaal zoals wc-rolletjes en karton mag
altijd meegenomen worden.
Zondag 29 maart
Laatste zondag van de maand  geen vergadering
Kom met zoveel mogelijk naar de vergaderingen dat maakt het leuker voor
iedereen. Als je toch niet kan komen, laat dan iets weten op de facebookgroep of
via sms of mail.
Tot snel!
De 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

