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December komt eraan met haar korte dagen. Daarom zijn er voor de kapoenen, welpen en wolven uitzonderlijk een paar vergaderingen op zaterdag.
Lees dus zeker goed de totem zodat je je niet vergist! Vergeet ook niet het
afwezigheidsformulier in te vullen als je er helaas niet bij kunt zijn. Zo weet
de leiding wie ze kunnen verwachten en kan het bijhouden worden om te
voldoen aan de corona maatregelen.
Voor de (jong)givers gaan de vergaderingen helaas nog altijd niet in levenden
lijve door,, maar niet te veel getreurd. Jullie leiding doet hun uiterste best om
er online het beste van te maken.
Hoewel het donkere dagen zijn en alles anders in dan voorbije jaren, wens ik
jullie, namens alle leiding, alvast een heel fijne en warme eindejaarsperiode
toe. En laten we allemaal samen om middernacht wensen voor een super
2021!
Een stevige linker

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

- coscoroba

Dag allerliefste kapoenen!
De maand december is aangebroken. Dit is de maand van Sinterklaas, de kerstman en
ook van het koude weer. Doe dus maar lekker warme kleren aan als je naar de scouts
komt en dan maken we het supergezellig samen! Let op: deze maand valt de filmavond
op zaterdag. Lees maar snel verder wat we allemaal gaan doen ;))

Zondag 06 december 2020

Rarara... wie komt er vandaag? Sinterklaas! Maar er is een groot probleem:
Sinterklaas is zijn paard kwijt! We hebben jullie hulp nodig om hem terug te
vinden. We rekenen op jullie! Afspraak aan de lokalen om de normale uren.

Zaterdag 12 december 2020
Het is vandaag filmavond! We gaan gezellig in de zetel samen een toffe film
kijken. We verwachten jullie van 17u00 tot 19u00. Neem gerust een dekentje of
een kussentje mee om het gezellig te maken!

Zondag 20 december 2020

Het is bijna Kerstmis! Aangezien het de laatste vergadering van het jaar is,
houden we een kerstfeestje bij de scouts. Trek je mooiste kerstpull aan of
verkleed je in de kerstman en we zorgen samen voor een geweldige laatste
scoutsdag in 2020! Heb jij er ook zo veel zin in? Afspraak aan de lokalen om
de normale uren.

Zondag 27 december 2020
Vandaag is er geen vergadering. We wensen jullie fijne feestdagen en we zien
jullie graag volgend jaar terug in januari! Prettige vakantie!
Kan je helaas niet komen? Laat het ons weten via het afzeggingsformulier.
Een stevige linker
De Kapoenenleiding

Mail de leiding: kapoenen@reynaert-beatrijs.be

Beo
Mus

Sorenza CUCCI
0472/675477

Maki

Loïc CARBONNELLE
0471/483634

Labrador

Sara GENNOTTE
0477/542991

Hi welpen!
Lees snel verder om te ontdekken wat we in de koude maar sfeervolle maand van december gaan doen. Hierbij willen we nog even zeggen dat het erg belangrijk i.v.m. contact
tracing om, als je niet kan komen, je af te melden voor de vergadering via het afzeggingsformulier.

Zondag 06 december 2020

Oh nee, Mario is zijn hartsvriend Luigi kwijt! Luigi kwam niet opdagen voor
de belangrijke Grand Prix Race gisteren en Mario heeft al drie dagen niets van
hem gehoord… Kom mee op stap om Luigi te zoeken en dan kunnen we verder
racennnn. Afspraak aan de lokalen om de normale uren. Dit betekent komen
tussen 13u45 en 14u00 en ophalen om 17u30.

Zaterdag 12 december 2020
Het is filmavond! Breng een kussen, dekentje, warme sokken en zeker ook een
eigen drinkbus mee want vanavond maken we het extra gezellig. Er zal veel
verlucht worden (zie: ramen open) dus kleed jullie alstublieft warm genoeg
aan. Deze vergadering loopt van 17u00 tot 19u00.

Zondag 20 december 2020

Dat jullie allemaal zeer getalenteerd zijn, is ons al lang duidelijk. Iedereen
heeft wel minstens één talent waar hij of zij in uitblinkt. Maar… één ding blijft
onduidelijk… Wie is De Slimste Mens van de scouts? Afspraak om 13u45 aan
de lokalen.

Zondag 27 december 2020
Laatste zondag van de maand, dus geen vergadering. Geniet van jullie vakantie liefste Welpjes :)

Indien je niet kan komen, laat het ons weten via het afzeggingsformulier.
Een stevige linker
De Welpenleiding
Mail de leiding: welpen@reynaert-beatrijs.be

Rama

Amira CRESSATO
0468/231043

Ikki

Hind DE DECKER
0468/156748

Mang

Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Zie ginds komt de maand december met veel leuks voor de boeg!
Nee nee, het koude weer houdt ons niet tegen.
Ho ho hooo… veel leesplezier!

Zondag 06 december 2020

Ook nu het kouder wordt blijven wij strijden.. Doe voor vandaag een extra
laagje aan want het is december: brrrr!
Maak jullie al klaar, mentaal en fysiek, want vandaag spelen we het ultra-de-luxegezelschapsspel-toernooi!! Wij hebben er alvast veel zin in! Nu nog
wachten op jullie enthousiast gezelschap en dan kan de dag al niet meer
stuk. Afspraak aan de oude lokalen om 14u00, de vergadering eindigt
om 17u30.

Zaterdag 12 december 2020
Ook nu zullen we lekker luieren, want het is weer zover… het issss….
FILMAVOND!
We vragen jullie om zeker een dekentje mee te nemen, een kussen en jullie
eigen drinkbus! Het belangrijkste is natuurlijk ook dat jullie je warm gaan
aankleden. Door Corona-omstandigheden gaan we de ramen en deuren laten
open staan doorheen de vergadering zodat er voldoende luchtcirculatie is,
dus onderschat de koude zeker niet! Als jullie een speciale aanvraag voor
een film hebben, aarzel dan zeker niet om ons die te laten weten :)
Afspraak om 17u00 aan de nieuwe lokalen. De vergadering eindigt rond
19u00.

Zondag 20 december 2020

YAY, het is Kerstvakantie! Wat jullie niet weten van de leiding is dat we echte
kerstfans zijn. Jullie ook? Hiervoor hebben we dan ook een speciale vergadering gepland, namelijk: een kerstfeestje. Vorige week kregen jullie de naam
van één van de leden. Tegen vandaag moet je een cadeautje hebben gevonden
voor die persoon in kwestie. Vertel natuurlijk niet aan andere mensen wie je
hebt want dan is het principe een beetje verpest. Vergeet zeker niet jezelf
warm aan te kleden! Vele kerstgroetjes en tot dan! HO HO HO… Afspraak om
14u00 aan de oude lokalen, de vergadering eindigt om 17u30.

Zondag 27 december 2020
Laatste zondag van de maand dus geen vergadering. Succes met het bekomen van al dat eten de afgelopen feestdagen.
Branden jullie ook een paar kaarsjes want alle leiding begint nu pas met de
examens… :( Fingers crossed dus.

Mail de leiding: wolven@reynaert-beatrijs.be

Oe
Oe

Henri DELVILLE
0495/106960

Kaa

Oscar BRIBOSIA
0491/292090

Jacala

Kato VANCOMPERNOLLE
0495/771656

2020 is bijna voorbij maar er resten ons nog enkele ONLINE vergaderingen zoals jullie dit nu al gewoon zijn. Jullie ouders zullen voor elke vergadering een mail krijgen
met de link voor de online vergadering. Als jullie hierbij technische problemen hebben
om online te geraken of de link werkt niet laat het ons dan zeker weten! We zijn altijd
bereikbaar tijdens de vergaderingen via de gsm.

Vrijdag 04 december 2020

Deze hele maand spelen we een online “De mol” spel! We leggen het spel deze
vergadering uit maar hieronder zien jullie alvast de opdrachten. De vergadering zal lopen van 17u30 tot 18u30. Hou de mailbox van jullie ouders in de
gaten want wie weet ben jij onze mol...
Opdrachten:
•
Wandel met de groep 75 km
•
Kom op de radio en maak reclame voor onze scouts
•
Kookopdracht: Maak kerstkoekjes
•
Geef via zoom een voorwerp aan iedereen door
•
Schrijf een briefje naar het rusthuis
		Rusthuis: Koning Boudewijntehuis
		
Jagersgaarde 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
•
Hang de poster “Hier leeft een scouts” op achter je raam
•
Maak een filmpje waarbij je de baard van de kerstman aftrekt
•
Knutsel een rendier/kerstman/kerstboom of kerstengel
https://www.youtube.com/watch?v=EP6haxvTvDk
•
Zing een kerstliedje via zoom
•
Maak een kerstvlog over je dag
•
Maak met kaarsen het woord “FIJNE FEESTEN”. Elke letter wordt door
een andere jonggiver gemaakt.

Vrijdag 11 december 2020
Onze traditionele filmavond gaat deze maand ook online moeten doorgaan.
Jullie kunnen samen met de givers meebeslissen welke film we gaan kijken.
Hou onze Instagram in de gaten! We spreken af van 19u30 tot 21u30.

Vrijdag 18 december 2020

Laatste vergadering van het jaar :( .We houden vandaag een online kerstfeestje! Wat we gaan doen houden we nog even als verrassing maar kom zeker
verkleed in thema KERSTMIS!!!! De uren zijn van 19u30 tot 21u30.

Zondag 27 december 2020

Laatste zondag van de maand, geen vergadering!
Veel succes met de examens en we wensen jullie allemaal fijne feesten toe!
Tot volgend jaar, de jonggiverleiding.
PS: Laat zeker via het afzeggingsformulier op de website weten als je niet
kan komen!
Mail de leiding: jonggivers@reynaert-beatrijs.be

Sitta

Emma WIJERS
0497/333741

Beo

Zélie DEMYTTENAERE
0479/799231

Kauw

Thomas DEBERSAQUES
0474/398400

Spiesbok

Willem DEBERSAQUES
0479/378841

Liefste givertjes,
We gaan het beste maken van deze online maand en hebben er paar leuke activiteiten
voor jullie in petto. Lees snel verder en geniet deze maand van al het lekkere eten!

Vrijdag 04 december 2020

Vandaag doen we een escape room! Zorg dat je goed uitgeslapen bent om
veel concentratie te hebben ;) De uren worden later gecommuniceerd via
Instagram.

Vrijdag 11 december 2020
Het is tijd voor de jaarlijkse filmavond! Zorg dat je klaar zit met een dekentje
en snacks om 19u30.

Vrijdag 18 december 2020

Als online kerstactiviteit hebben we nog iets kleins in petto voor jullie. Meer
informatie volgt nog.

Zondag 27 december 2020

Laatste zondag van de maand, dus geen vergadering, geniet van jullie vrije
namiddag :)

Indien je niet kan komen, laat het ons weten via het afzeggingsformulier.
Een stevige linker
De Giverleiding

Mail de leiding: givers@reynaert-beatrijs.be

Coscoroba

Marthe CRESSATO
0475/247168

Kaketoe

Illias CLERIN
0471/340193

Grijs Bokje
Eva DELVILLE
0496/697595

