JANUARI 2018

SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN REYNAERT-BEATRIJS
GROEPSNUMMER: B1212G

GOUW: West-Brabant (Webra)

WEBSITE: http://reynaert-beatrijs.be

EMAIL: info@reynaert-beatrijs.be

LOKALEN: VOGELZANGLAAN 2, 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE

PLAATSELIJKE KLEUR: Grijs-blauwe das
LICHT BLAUW: de hemel; het ideaal en de intelligentie.
GRIJS: de storm; de woede; het verdriet, het vertrek en de verveling.

‘Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens,
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven
tuimelen in het leven. De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets
meer. We spelen een spel dat niet luchtledig
is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is. Met groot
plezier en kleine daden komen we op voor
onze omgeving en voor een kleurrijk
Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in
een rechtvaardige wereld.’
MISSIE SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN

Totem is het programmaboekje van Scouts en
Gidsen REYNAERT-BEATRIJS uit Sint-PietersWoluwe. Hierin wordt alle noodzakelijke
informatie gepubliceerd over de vergaderingen
van de komende maand. U vindt er ook
praktische informatie en contactgegevens van
de leidingsploeg.
Verschijnt maandelijks, niet in augustus.
VERANTW. UITGEVER: EDMOND JONCKHEERE

Beste ouders
Beste Totemlezer
Hopelijk hebben jullie genoten van een zalig Kerstfeest en hebben jullie nieuwjaar goed gevierd!
Ook hier bij de scouts is 2018 aangebroken, en dit laten we zeker niet onopgemerkt voorbijgaan.
Er staan jullie veel toffe vergaderingen te wachten gedurende het komende jaar. Eveneens heeft
januari talrijke leuke activiteiten in petto zoals onze jaarlijkse schaatsvergadering.
Januari verschilt zoals elk jaar een beetje van de andere maanden. Een deel van de leidingsploeg
moet hard studeren voor de examens waardoor de vergaderingen bijgevolg groepsvergaderingen
zullen zijn. Voor meer informatie hierover kan u de totem raadplegen.
Kleine reminder:
— Zondag 04 februari 2018 is er geen vergadering door de lesvrije week van de universiteiten
en hogescholen.
— Van 23/24 tot en met zondag 25 februari 2018 is het takweekend. Wij rekenen op een
talkrijke opkomst!
— Deze en de overige data kan u raadplegen op http://reynaert-beatrijs.be onder het tabblad
“kalender”.
De hele leidingsploeg wenst jullie nog een goede inwijding van het nieuwe jaar toe J
Vele groetjes van Ibis (aka Mor)
P.S.: Wat zijn jullie goede voornemens voor 2018?

“scouting is niet een weg volgen; het is een spoor achterlaten”
Moge 2018 een abnormaal jaar zijn!

Eerst en vooral een gelukkig nieuwjaar 2018 toegewenst aan iedereen!
Aangezien het examens zijn voor een groot deel van onze leidingsploeg
zullen de vergaderingen van januari er iets specialer uitzien. Bijgevolg
is deze pagina van toepassing voor alle takken.

ZONDAG 07 JANUARI 2018
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we de eerste zondag van januari
schaatsen met heel de Reynaert-Beatrijsgroep. Afspraak om 09u30 aan
de ingang van het Poseidonzwembad in Sint-Lambrechts-Woluwe. Je kan
er gemakkelijk geraken met de MIVB: metrolijn 1, halte Tomberg. Jullie
mogen terug naar huis om 12u30.
— Indien je over je eigen schaatsen beschikt mag je deze meenemen.
Je betaalt dan 5 EUR inkom, cash af te geven aan het begin van de
vergadering.
— Indien je geen schaatsen hebt en er dus huurt, dan neem je 8 EUR
mee, af te geven aan de leiding aan het begin van de vergadering.
Belangrijk: neem handschoenen en warme kledij mee!
ZONDAG 14 JANUARI 2018
Deze zondag zal iedereen nuttig zijn tijdens het spel. Ontdek hoe jij als
kapoen, welp, wolf, jonggiver of giver een steentje kan bijdragen aan je
groep en deze hierdoor richting de overwinning sturen. Benieuwd?
Afspraak aan de lokalen op de gewone uren.
ZONDAG 21 JANUARI 2018
Eenmaal per jaar bieden we als leiding de laatste jaars givers de kans
om een spel in elkaar steken voor de hele groep. Maak vandaag kennis
met de givers en vooral hun fantasierijke wereld. Afkomen is de
boodschap. Afspraak op de gewone uren.
ZONDAG 28 JANUARI 2018
Laatste zondag van de maand. Geen vergadering!
ZONDAG 04 FEBRUARI 2018
Uitzonderlijk is er geen vergadering vanwege de lesvrije week. De leiding
geniet van een weekje vakantie na een (te) lange examenperiode.

MOL (Edmond Jonckheere)
* groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0471/176720

