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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 Totemlezer
September is altijd een spannende periode van het jaar. Een gloednieuw schooljaar dat start met een andere klas. De eerste stapjes in
het middelbaar of zelfs aan de hogeschool/universiteit voor sommige
leiding! Velen onder jullie zullen starten met kersverse hobby’s en het
allerbelangrijkste natuurlijk, een nieuw scoutsjaar!
Dit jaar zijn er ook bij ons wat nieuwigheden. Na 5 jaar als groepsleiding en 8 jaar als leiding nemen we afscheid van Mol. Met Kauw (Thomas
DEBERSAQUES), Kaketoe (Illias CLERIN) en Sitta (Emma WIJERS) nemen
wij de fakkel over als groepsleiding. We hopen de komende drie jaar de
groep op sleeptouw te nemen en al vallend en opstaand er helemaal
voor te gaan.
Daarnaast zorgt ook Corona voor verandering. Zoals het er nu naar
uitziet, zal dit najaar wat anders georganiseerd worden dan normaal.
Dit houdt ons echter niet tegen om er een goedgevuld jaar van te maken! Verder in deze Totem en op onze website vind je de nodige
informatie over hoe we de vergaderingen zullen organiseren.
Tot slot brengt een nieuw scoutsjaar ook een nieuw jaarthema met
zich mee. Met het jaarthema ’t zal wel zijn! willen we ervoor zorgen
dat iedereen zich thuis voelt in onze groep. Bovendien hopen we een
vertrouwelijke omgeving te creëren waarin alle onderwerpen bespreekbaar zijn. Want ook al is er enorm veel ruimte voor plezier en vrolijkheid, we willen ook graag stilstaan bij elkaar en (nog) meer een luisterend oor zijn voor mekaar.
Als Kapoen durven zeggen dat je heimwee hebt op kamp? ’t zal wel
zijn! Toegeven bij de Welpen dat je dat ene nachtspel toch wat eng
vindt? ’t zal wel zijn! Volop jezelf zijn in die coole verkleedoutfit op
weekend met de Wolven? ’t zal wel zijn! Aan het kampvuur met de
Jonggivers respect hebben voor iedereen zijn gevoelens? ’t zal wel zijn!
Aangeven wat je persoonlijk grenzen zijn binnen de givergroep? ’t
zal wel zijn! Er zijn voor je medeleiding en ze een schouderklopje
of knipoog geven wanneer ze dit nodig hebben? ’t zal wel zijn! Hulp
vragen wanneer je als groepsleiding de bomen door het bos niet meer
ziet? ’t zal wel zijn!
Maken we er weer een top jaar van? ’t zal wel zijn!
Stevige ellebooggroet

- de groepsleiding

Na een super leuk kamp en twee maanden vakantie beginnen we terug aan ons scoutsjaar. Ben je benieuwd wie je nieuwe leiding wordt? Zenuwachtig om naar een andere tak
te gaan? Kan je niet wachten om iedereen terug te zien? Kom dan zeker allemaal naar de
eerste vergadering in september!

Zondag 06 en 13 september 2020
Geen vergadering.

Zondag 20 september 2020

We starten het scoutsjaar met overgang! Dit jaar zal het een beetje anders verlopen dan normaal. De twee bubbels die we op kamp hadden zullen we ook op
zondag behouden worden.
We spreken daarom op 2 verschillende locaties af. De Kapoenen, Welpen en
Wolven spreken om 14u00 af aan de lokalen (zoals normaal ook het geval is).
De Wolven die dit jaar Jonggiver worden, Jonggivers en Givers spreken ook
af om 14u00 maar aan de oude lokalen gelegen in de Vogelzanglaan ter hoogte
van huisnummer 29. Vergeet geen mondmasker mee te nemen!
Ouders kunnen vanaf 13u45 hun kinderen al komen afzetten. Op deze manier
willen we ophoping om 14u00 aan de lokalen vermijden. De ouders komen de
lokalen niet binnen en zetten hun kinderen aan de poort af. Leden die zelf kunnen komen vragen we zoveel mogelijk alleen te komen.
Ook bij het afhalen zullen we iets anders te werk gaan. Om 17u15 kunnen Kapoenen en Welpen opgehaald worden aan de lokalen. Ouders mogen deze keer
wel de poort binnenkomen met een mondmasker. We vragen u om in de afgebakende zone te blijven staan.
Om 17u30 kunnen de Wolven opgehaald worden aan de lokalen. De Jonggivers
en Givers worden om 17u30 aan de oude lokalen opgehaald. Ook hier zal een
afgebakende zone zijn waar ouders kunnen staan. We rekenen op u medewerking
om de coronaregels na te komen en zoveel mogelijk afstand te bewaren op elk
moment.
Ouders die kinderen in verschillende groepen hebben zitten mogen aan de lokalen
wachten.
Jammer genoeg zal de jaarlijkse receptie niet kunnen doorgaan. Als alternatief
zal de leidingsploeg en nieuwe groepsleiding voorgesteld worden via een filmpje
na de vergadering.

Zondag 26 september 2020

Jammer genoeg geen vergadering. In oktober zie je ons terug met fantastische
vergaderingen!

Laat zeker via het afzeggingsformulier op de website weten als je niet kan
komen. Indien er vragen zijn kan je altijd mailen naar info@reynaert-beatrijs.
be

Sitta

Emma WIJERS
0497/333741

Kaketoe

Illias CLERIN
0471/340193

Kauw

Thomas DEBERSAQUES
0474/398400

