Totem

Juni 2020

Totem
Scouts en Gidsen Vlaanderen
Reynaert-Beatrijs
Contactgegevens

https://reynaert-beatrijs.be
info@reynaert-beatrijs.be
Groepsnummer

B1212G
District
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@ScoutsReynaertBeatrijs

Lokalen

Vogelzanglaan 2
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Plaatselijke kleuren

Licht blauw
de hemel; het ideaal; de intelligentie
Grijs
de storm; de woede; het verdriet
Missie Scouts en Gidsen Vlaanderen

‘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.’
Met de steun van

voorwoord
Beste ouders en leden
Naast het toelaten van de kampen deze zomer viel twee weken geleden
ook de beslissing om vergaderingen te laten doorgaan. Ook in dit geval
is dit mits het naleven van een resem aan regels en richtlijnen.
Oorspronkelijk gezien vond eind juni onze zeevergadering plaats. Dit
jaar leek het ons geen goed idee om met een hele scoutsgroep naar
de kust te trekken, bovenop de praktische moeilijkheden in tijden van
sanitaire crisis (reserveren, sociale afstand, ...).
Ter vervanging van de zeevergadering kozen we ervoor om tak per tak
na te gaan of het haalbaar was om een vergadering te houden.
De takleiding kreeg ook carte blanche om dit in te plannen hoe zij
wensten. Het kan dus zijn dat sommige takken geen vergadering
houden. In dat geval is de volgende bijeenkomst het zomerkamp (voor
zij die meekomen). Wie niet meekomt op kamp zien we in eind september terug aan de lokalen voor de overgangsvergadering.
Indien uw kind(eren) naar een vergadering komen, dan zijn de volgende regels van toepassing:
• Tot 30 juni 2020 mogen er per tak slechts 20 personen meedoen
(incl. leiding). Vanaf 01 juli 2020 zijn dat max. 50 personen. We
vragen aan alle leden uit deze tak om af te zeggen indien je
niet kan komen. Dit is ook de gelegenheid om het nieuw afzeggingsformulier uit te testen.
• Voor de jonggivers en givers geldt binnen de tak en tijdens de
vergadering een sociale afstand van anderhalve meter. Bij kapoenen, welpen en wolven hoeft er geen sociale afstand nageleefd
te worden.
• Ouders en externen blijven zo ver mogelijk van de kinderen (m.u.v.
de eigen kind(eren)).
• Er wordt ook alcoholgel voorzien tijdens de vergadering. De leiding
die eten manipuleert draagt latex handschoenen.
Bij vragen of opmerkingen kan u de takleiding aanspreken via de gebruikelijke communicatiekanalen.
Een stevige linker en tot binnenkort!

- mol

---

Geen vergaderingen voorzien tussen zondag 21 juni en vrijdag 24 juli 2020
(start kamp).

Mail de leiding: kapoenen@reynaert-beatrijs.be

Beo

Zélie DEMYTTENAERE
0479/799231

Mus

Sorenza CUCCI
0472/675477

Nyala

Rosa BEZUIJEN
0468/233674

---

Geen vergaderingen voorzien tussen zondag 21 juni en dinsdag 21 juli 2020
(start kamp).

Mail de leiding: welpen@reynaert-beatrijs.be

Marala

Minne BEZUIJEN
0498/194068

Baloe

Jan-Baptist VANDEUREN
0470/134339

Raksha

Pauline DE VIS
0471/366222

Rama

Amira CRESSATO
0468/231043

Lieve wolfjes
Haal jullie uniform maar weer uit jullie kast, doe je stevigste schoenen aan en smeer jullie goed in met zonnecrème want het is weer tijd voor een scoutsvergadering!

Zondag 05 juli 2020

Ter voorbereiding op het kamp gaan we jullie vandaag leren sjorren! Jullie
gaan dit nog heel vaak moeten doen tijdens jullie scoutscarrière dus goed
opletten is de boodschap. We hopen jullie allemaal terug te zien want we
hebben jullie gemist! Als je er niet zou geraken gelieve dit dan te laten weten
door af te zeggen via het afzeggingsformulier (en niet meer per mail).
Afspraak om 12u00 aan de lokalen, zorg dat je nog geen middag hebt
gegeten want we voorzien een lunch! De vergadering eindigt om 17u30.
--> Bekijk de veiligheidsvoorschriften i.v.m. vergaderingen in het voorwoord
van deze Totem.

Mail de leiding: wolven@reynaert-beatrijs.be

Oe
Oe

Henri DELVILLE
0495/106960

Kaa

Oscar BRIBOSIA
0491/292090

Jacala

Kato VANCOMPERNOLLE
0495/771656

Tabaqui

Willem DEBERSAQUES
0479/378841

Een langverwachte Totem waar we jullie nog eens warm kunnen maken voor een
scoutsvergadering. Wees aanwezig is de boodschap!

Zondag 28 juni 2020

Het is niet enkel lang geleden dat we elkaar nog hebben gezien, maar ook dat
we nog op een deftige manier hebben kunnen sjorren. Om dit allemaal op te
frissen en er zeker van te zijn dat jullie een piloti kunnen bouwen gaan we
er vandaag een sjorvergadering van maken.
Afspraak om 14u00 aan de lokalen, de vergadering eindigt om 17u30. Laat
zoals gewoonlijk weten indien je niet kan komen. Voortaan gebeurt dit via
het afzeggingsformulier op de website.
--> Bekijk de veiligheidsvoorschriften i.v.m. vergaderingen in het voorwoord
van deze Totem.

Mail de leiding: jonggivers@reynaert-beatrijs.be

Mol

Edmond JONCKHEERE
0471/176720

Sitta

Emma WIJERS
0497/333741

Kaketoe

Illias CLERIN
0471/340193

Kauw

Thomas DEBERSAQUES
0474/398400

Flicka

Thibaud MOENS
0498/718294

Brulaap

Lucas CUCCI
0472/511448

---

Geen vergaderingen voorzien tussen zondag 21 juni en vrijdag 17 juli 2020
(start kamp).

Mail de leiding: givers@reynaert-beatrijs.be

Coscoroba

Marthe CRESSATO
0475/247168

Ibis

Anna-Laura VAN DER ZWAAG
0488/580323

Grijs Bokje
Eva DELVILLE
0496/697595

