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JANUARI 2016

Liefste leden, ouders en andere totemlezers

Eerst en vooral wenst de hele leidingsploeg u een zalige Kerst en EEN
ZEER GELUKKIG EN PLEZIERIG 2016. Het afgelopen jaar
hebben we samen al veel leuke momenten beleefd en hou je maar vast
want we hebben weer heel wat voor jullie in petto.
Hopelijk zijn jullie ook allemaal aan het genieten van een gezellige
vakantie met pakjes en haardvuren en veel te veel eten. Mmmm lekker.
Januari is zoals gewoonlijk een speciale maand, omdat velen van ons
hard moeten blokken. Daarom verwelkomen we een aantal oudleiding
om jullie eens goed in de watten te leggen.
Want zoals je weet :
Een oude aap moet je geen smoelen leren trekken.
De warmste groet
Van Spinaap

²

Uniform
Iedereen komt elke vergadering in perfect uniform (hemd, das, groene broek), behalve als het
vermeld staat in de totem dat je vuile kledij moet aantrekken. Elk nieuw lid krijgt in het begin van
zijn scoutsleven een nieuwe das, als deze kwijt is, kost een nieuwe 7,5 EUR

Kentekens
Het is vanzelfsprekend dat de kentekens niet zomaar op het hemd worden genaaid.
Kinderen die de kentekens niet gekregen hebben op de eerste vergadering, kunnen deze op
het eind van de volgende vergadering komen halen. Wie ze kwijt is moet ze zelf opnieuw
kopen. Jaartekens van voorgaande jaren kunnen achteraan op het hemd genaaid worden.

Tijdstip
Als je niet naar de scouts kan komen, stuur een mail, sms of bel naar de leiding! Gewone
vergaderingen gaan van 14u tot 17u30 door. Wees zo stipt mogelijk a.u.b
REYNAERT-BEATRIJS
SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN
Patrouillelinten komen aan de
linkerschouderklep
(Jonggivers)

Boven het internationale
kenteken draag je de
Vlaamse Leeuw en
daaronder een
provincieschildje (Brussel)

In januari is een groot deel van de leiding volop aan het studeren voor de
examens, hierdoor wordt de planning lichtjes aangepast en zullen we de
vergaderingen laten doorgaan met een beperkt aantal leiding. In februari
zijn we er allen terug! Deze pagina is dus van toepassing voor alle
takken!

Zondag 03 januari 2016
Uitzonderlijk is er geen vergadering vandaag. Geniet allemaal nog eens
goed van je laatste dag kerstvakantie.
Zondag 10 januari 2016
We gaan schaatsen met heel de groep! Afspraak aan het Poseidon (metro
Tomberg) om 09u30. De vergadering is gedaan om 12u00. Indien je zelf
schaatsen meebrengt, dan hoef je slechts 5,00 EUR mee te nemen,
indien je geen schaatsen hebt, breng dan 9,00 EUR mee. Vergeet
zeker geen warme kledij aan te trekken en vooral handschoenen
mee te brengen!
Zondag 17 januari 2016
Tijd voor een giga-mega-cool groepsspel met iedereen tezamen. Ook
komen bekende gezichten (Spivo, Nachtaapje, …) nog eens langs om een
tandje bij te steken. Afspraak op de gewone uren
Laatste jaar givers: vandaag hebben jullie tijd om het spel van
volgende week voor te bereiden. Eerste en tweede jaar givers
doen gewoon mee met de rest.
Zondag 24 januari 2016
De laatste jaar givers hebben voor jullie een groot spel in elkaar gestoken.
Zo kan je bijvoorbeeld al eens zien of ze lief en grappig zijn, want volgend
jaar worden ze leiding! Afspraak op de gewone uren. Kledij dat vuil mag
worden is een aanrader.
Zondag 31 januari 2016
Laatste zondag van de maand: geen vergadering.
Te noteren in de agenda’s: takweekend (19)-20-21 februari 2016.

Mol (Edmond Jonckheere)
 0470/763485
 groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

