
Dag Jonggivers, beste ouders!

Het is bijna zover, bijna vat het nieuwe scoutsjaar aan! De leiding staat alweer

te popelen om erin te vliegen, en uw (kleine) pagadder elke zaterdag opnieuw een

top namiddag te bezorgen.

Een nieuw scoutsjaar betekent ook een nieuwe leidingsploeg die er ongelooflijk

veel goesting in heeft om uw kind een onvergetelijk scoutsjaar te bezorgen. De

takleiding bestaat dit jaar uit Gaetan Verbeke en Milan Lefranc. U kunt voor al

uw vragen en bezorgdheden steeds bij ons terecht.

Maar wat is een takleiding zonder een fantastische leidingsploeg? Dit jaar zijn

dit Olivier Deroo, Rune Bruwaert, Marie Haemers, Michiel Warnez, Pieter-Jan

Warnez, Arthur Goethals, Marie Vandeputte, Achiel D’Hooghe, Jannes Dangreau

en Erasmus Van Biervliet. Samen met deze fantastische leidingsploeg belooft

het weer een spetterend jaar te worden.

Praktische zaken

Het lidgeld bedraagt €44,20 en dient gestort te worden op de rekening van de

jojo’s: BE85 7310 1975 2306 met vermelding “Lidgeld Jojo’s” + de naam van de

Jonggiver erbij ten laatste op 5 oktober. Je bent pas ingeschreven als het

lidgeld betaald is. Dit is belangrijk voor de verzekering.

Ook vragen wij u met aandrang op zeker de individuele steekkaarten in orde te

brengen en eventueel te updaten. Dit doet u op de groepsadministratie op de

website van Scouts en Gidsen Vlaanderen

(https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ouders/praktisch/inschrijve

n/individuele-steekkaart). Daarvoor gebruikt u uw gebruikersnaam en

wachtwoord. Indien u nog geen account hebt, moet u zich nog registreren met

uw lidnummer. Deze vindt u in de bijlage van deze brief. Gelieve dit ook voor
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zondag 9 oktober in orde te brengen. Dit is belangrijk voor zowel nieuwe leden

als voor jojo’s die reeds lid zijn.

In de bijlage Eerste Hulp Na Inschrijving die u bij deze mail vindt, staan ook nog

belangrijke zaken ivm met de inschrijvingen en algemene afspraken. Lees deze

dan ook zeker eens door.

Afspraken

1) Activiteiten

De activiteiten gaan nog steeds door iedere zaterdagmiddag van 14u tot

17u, behalve als dit anders vermeld wordt op de agenda. We verwachten

iedereen steeds in perfect scoutsuniform, dit is je scoutshemd, je

sjaaltje en scoutsbroek. Het sjaaltje en T-shirts zijn ook steeds te koop

voor en na de activiteit. Voor meer informatie betreffende een correct

scoutsuniform, verwijzen we graag naar de andere bijlage van deze mail

(“Eerste hulp na inschrijving”).

2) Aanwezigheden

Aangezien wij vaak wachtlijsten hebben, hameren wij op de aanwezigheid

van uw zoon of dochter. Wie niet aanwezig kan zijn wordt verwacht om dit

de avond voordien vóór 20u te communiceren naar de takleiding van uw

zoon/dochter via mail of sms.

mail: jonggivers@scoutstielt.be

GSM Milan: +32 472 38 17 75

GSM Gaetan: +32 476 35 26 84

Wie te vaak afwezig is (3 keer PER SEMESTER) zonder te verwittigen

wordt gecontacteerd door de takleiding. Er is hoogstwaarschijnlijk

iemand anders die staat te popelen om naar de Scouts te komen en vaker

aanwezig kan zijn ... Wij vragen hiervoor jullie begrip. Op tijd verwittigen

zorgt ervoor dat wij onze activiteiten kunnen aanpassen aan het aantal

leden. Dit is zowel leuker voor jullie als voor ons!

COMMUNICATIE

Het deel betreffende de afwezigheden brengt ons natuurlijk naadloos bij

communicatie. Naast het gebruik van de jonggivermail, gaan we opnieuw te
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werk met een Whatsapp-groep. Op deze manier kunnen we verschillende

zaken efficiënt en tijdig met jullie communiceren.

PAS OP: deze groep dient enkel voor algemene communicatie. Indien het

persoonlijk om jouw jonggiver gaat, verloopt de communicatie buiten deze

groep! Nuttige vragen over activiteiten, kampen, weekends… kunnen er dus

zeker gesteld worden, maar gebruik de Whatsapp-groep a.u.b. niet om de

aan-/afwezigheid van uw zoon/dochter door te geven.

Als u bij de aanvang van de activiteiten nog niet aan de Whatsapp-groep

bent toegevoegd, betekent dit waarschijnlijk dat uw gsm-nummer nog niet

in onze databank zit. Stuur ons een mailtje of een berichtje en dan

voegen we je graag toe!

Beschikt u niet over een gsm of over Whatsapp. Geen paniek, we zullen

alles ook via mail blijven versturen.

Algemene afspraken

Goede afspraken maken goede vrienden, een mooi gezegde en vooral één waar we

binnen Scouts Tielt veel waarde aan hechten. Zoals Mozes ons zijn Tien Geboden

gaf, geven ook wij hieronder een overzicht van onze voornaamste regels:

Snoep en frisdrank horen niet thuis op een scoutsactiviteit. Breng deze

dus ook niet mee! Een koekje en een sapje mag je uiteraard wel als

vieruurtje meebrengen.

Watewy houden we samen schoon! Dit wil zeggen: al onze papiertjes

en brikjes gooien we in de voorziene vuilnisbakken!

Gsm’s en andere hightech zoals iPod, mp3's etc. zijn ook verboden op een

scoutsactiviteit alsook op kampen en weekends! Wie ééntje mee heeft zal

deze moeten afgeven aan zijn leiding en krijgt deze nadien terug. Soms

wordt bij oudere takken gevraagd deze toch mee te nemen, dit met de

bedoeling een interactief spel te spelen. Dan zijn deze uiteraard wel

welkom onder de opgelegde afspraken.

Dure kleren, schoenen, horloges en alle andere zaken die je niet per se

nodig hebt tijdens het scoutsgebeuren laat je beter thuis. Daar zijn ze

veilig en raak je ze minder snel kwijt!



Startdag

We willen u natuurlijk ook graag verwelkomen op onze startdag. Deze is

aansluitend op de eerste activiteit op zaterdag 17 september. Aan

democratische prijzen zal u kunnen genieten van een drankje en een lekkere

scoutsburger. Rond 18 uur is er ook de leidingsvoorstelling.

Het evenement vindt u door deze link te volgen:

https://www.facebook.com/events/781755276401582.

Via deze link kan u ook al drankkaarten op voorhand aankopen:

https://shop.stamhoofd.be/startdag/

Planning

Hieronder vinden jullie de planning van het komende scoutsjaar voor de maanden

september, oktober en november.

SEPTEMBER   

17/09 14u - 17u  Eerste activiteit én STARTDAG

24/09 / Geen activiteit- Dagdisco

OKTOBER

01/10 14u – 17u Gewone activiteit

08/10 14u – 17u Gewone activiteit

15/10 / Geen activiteit – De leiding gaat er een weekend op

uit.

22/10 14u – 17u Gewone activiteit

29/10 14u – 17u Gewone activiteit

NOVEMBER

05/11 14u – 17u Gewone activiteit

12/11 14u – 17u Gewone activiteit
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19/11 14u – 17u Gewone activiteit

26/11 14u – 17u Gewone activiteit

Bij deze nog enkele belangrijke data. Dit jaar gaan de jonggivers van 24 tot 26

februari op weekend. De precieze datum van het kamp zal nog gecommuniceerd

worden, maar gaat waarschijnlijk door in de periode van 5 tot 15 juli 2022. Hou

deze data dus zeker en vast al vrij 😉!!

Meer info vind je op www.scoutstielt.be en op

www.facebook.com/groups/scoutstielt. Zijn er nog zaken onduidelijk, zit je nog

met vragen of bedenkingen, dan mag je de takleiding altijd contacteren. 

Stevige scoutslinker,

Erasmus, Olivier, Jannes, Rune, Marie, Pieter-Jan, Achiel, Arthur, Michiel,

Marie, Gaetan en Milan.
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