Dag welpen!
Hier zijn we weer! De gevreesde examens van de leiding zijn eindelijk achter de rug
en
de winterse temperaturen hebben reeds hun piek bereikt. Dit alles betekent dat de
zon ons eindelijk terug zal komen vergezellen in het laatste trimester van dit
fantastisch welpenjaar. En wat voor één?! Er staan ons nog een paar leuke
activiteiten
te wachten. Niet alleen gaan we dit trimester nog op weekend, ook staat er nog een
dagactiviteit gepland. Tal van leuke activiteiten om dan uiteindelijk af te sluiten met
het kamp. Maar hier houden we jullie nog even in spanning, first
things first! Verder in de brief kan je de planning terug vinden voor de rest van het
trimester. Met vragen of opmerkingen kan u altijd terecht bij Emiel Maes of
Pieter-Jan Warnez, wij zijn bereikbaar via gsm of emailadres. (zie bovenaan)

●

De activiteiten gaan nog steeds door van 14.00u tot 17.00u op Watewy tenzij
anders vermeld in de brief! We verwachten van onze welpen dat ze steeds
stipt aanwezig zijn en ook een perfect scoutsuniform is een must.

●

Gelieve te verwittigen VOOR vrijdagavond 20.00u (per mail, sms of
whatsapp) als je een keer niet kan komen. Als er niemand afzegt, organiseren
wij een activiteit rekening houdende met een voltallige opkomst. De zaterdag
merken dat dan ook maar de helft aanwezig is, is zowel voor ons als voor
jullie welpen niet plezant, wegens onaangepaste activiteit!

●

Indien u deze brief ontvangt en uw zoon/dochter wenst te stoppen met de
scouts, gelieve dit ons te melden zodat u niet verder bestookt wordt met
nutteloze informatie.

Hieronder vinden jullie de planning van het komende scoutsjaar voor de maanden
Maart, April en Mei.
Maart
05/03

14u-17u

11/03-13
/03
19/03

14u-17u

26/03

14u-17u

Gewone activiteit
Weekend
Hierover wordt nog meer informatie gegeven in een
aparte brief
Gewone activiteit
‘s avonds zijn jullie uitgenodigd op jincognito, een quiz
van de jins. Je moet je inschrijven als je hieraan wenst
deel te nemen.
Gewone activiteit

April
02/04

14u – 17u

Gewone activiteit
Zondag zijn jullie uitgenodigd op Dag van de Ronde, een
evenement van de Givers.
Geen activiteit

16/04

14u-17u

Gewone activiteit

23/04

14u-17u

Gewone activiteit

30/04

14u-17u

Gewone activiteit
‘s Avonds zijn jullie uitgenodigd op de spaghettiavond,
een evenement van de Givers. Je moet je inschrijven als
je hieraan wenst deel te nemen.

09/04

Mei
07/05

Dagactiviteit (meer info hierover volgt later)

Van 4 tot 11 juli staat er een spetterend welpenkamp gepland. Zet deze data alvast in
je agenda!
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.
Een stevige scoutslinker,

Akela, Raksha, Bagheera, Wontolla, Baloe, Tabaqui, Jacala, Oe, Mor & Ikki

T-shirts en dassen
We verkopen nu al enkele jaren onze eigen T-shirts van Scouts Tielt. Je hoeft ze niet
op voorhand te bestellen. Je kan voor of na de activiteit op zaterdag altijd komen
aankloppen bij de leiding en dan kan u een T-shirt naar maat passen en kopen voor
€10. Een scoutsdas kost 8 euro.

Medische fiches online
Medische fiches gebeuren sinds enkele jaren digitaal bij Scouts Tielt. Je kan deze
online invullen, zo hoeft u niet elk jaar opnieuw dezelfde medische fiche in te vullen
en zo kunnen wij deze altijd en overal raadplegen. Als er iets zou veranderen
doorheen de jaren kan u dit op dat moment alsnog aanpassen. U hebt hiervoor het
lidnummer van uw zoon/dochter nodig. In de bijlage kunt u een lijst vinden met alle
lidnummers. (Nieuwe leden hebben nog geen lidnummer, deze worden later pas per
mail opgestuurd)
Hier vind je de handleiding voor het online invullen van de medische fiche.
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2015.09.21_handleiding_ouders_st
eekkaart.pdf

