
Dag Jonggivers, beste ouders!

Het einde van februari is reeds in zicht, dus hoog tijd voor onze volgende brief!

Wat vloog dit scoutsjaar weer voorbij, maar gelukkig mogen we nog twee

maanden aan dit succesverhaal bijschrijven. En daarna is het tijd om reikhalzend

uit te kijken naar ons kamp!

Hieronder nog enkele belangrijke zaken:

● De activiteiten gaan door van 14.00 tot 17.00 op Watewy, tenzij anders

vermeld.

● Gelieve afwezigheid te melden voor vrijdagavond 20:00. We snappen dat

er zich onverwachte omstandigheden kunnen voordoen, maar probeer ons

daar alsnog van te verwittigen.

● We verwachten jullie in perfect scoutsuniform: een groene korte

scoutsbroek of –rok, een beige scoutshemd en een rood-geel sjaaltje. De

nieuwe jaartekens zijn ook reeds enkele weken uitgedeeld, probeer deze

zeker zo snel mogelijk op het scoutshemd te bevestigen. Het is altijd

handig als dingen genaamtekend zijn, zeker bij scoutskledij is dit aan te

raden…

● We willen met de leiding er wel degelijk op steunen dat jonggivers gerust

iets mogen meebrengen als vieruurtje. We hopen hierbij op het gezond

verstand dat helpt bij de keuze van het vieruurtje. Snoep, chips en

frisdrank zijn niet toegelaten.



Belangrijk:

Vergeet niet dat u via het ziekenfonds vaak een compensatie kan krijgen voor

kampen/weekend/inschrijving. U kan dergelijk attest aanvragen bij uw

ziekenfonds en afgeven aan ons. Wij geven dit dan ingevuld + stempel terug.

Nieuw semester, oude succesrecepten!

Graag willen we ook nog wat reclame maken voor het oudercomité en de givers,

die dit semester nog van alles in petto voor ons hebben!

·       Lampionnentocht (11/03):

Het oudercomité van Scouts Tielt verwelkomt jullie graag op de

Lampionnentocht op zaterdag 11 maart. Om 17u15 verzamelen we op Watewy om

aan onze tocht te beginnen. We wandelen in totaal 5 km, in een lusje rond de

Watewy met enkele tussenstops.

Naast heel veel sfeer en gezelligheid, krijg je ook enkele drankjes en

versnaperingen voor onderweg. Onze kleinsten krijgen bij de start een

suikerwafel & drankje zodat ze na de scoutsactiviteit hun batterijen weer

kunnen opladen. We stoppen voor een aperitiefje, een soepje, een broodje

braadworst en poffertjes. Eindigen doen we op Watewy, waar we nog kunnen

nakletsen bij een drankje aan de bar.

Voor de tocht voorzien jullie best stevige wandelschoenen of regenlaarzen,

aangezien we niet altijd op de paadjes blijven. Buggy-proof is het parcours niet

echt... De leden maken tijdens de scouts-activiteit van 11/03 zelf hun

lampionnetje voor de tocht. Het wordt uiteraard nóg gezelliger als ook de

volwassenen allemaal een zaklamp/koplamp kunnen meenemen. Voor de veiligheid

vragen we aan zowel de kinderen als volwassenen om een fluohesje te dragen.

𝗜𝗻혀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗷𝘃𝗲𝗻 𝗸𝗮𝗻 혁𝗼혁 𝗲𝗻 𝗺𝗲혁 𝘄𝗼𝗲𝗻혀𝗱𝗮𝗴 𝟭 𝗺𝗮𝗮𝗿혁 via

https://shop.stamhoofd.be/en/lampionnen-tocht/ ! Graag deze deadline

respecteren, zodat we tijdig al het lekkers kunnen bestellen!

· Dag van de Ronde (2/04):

Op zondag 2 april organiseren onze Givers hun jaarlijkse ‘Dag van de Ronde’!

Concrete info volgt nog later via de Facebookpagina en de Whatsappgroep, maar

hou alvast deze dag vrij want het belooft weer een spetterende editie te

worden!

https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fshop.stamhoofd.be%2Fen%2Flampionnen-tocht%2F&h=AT1nwVGj68PBrQepAjGTBooqeX3lpX2bamEM6xHi6ykwfjAwNNYbh5fsizeKPE2CiTTLfojyRA4jBW_GaKYWRjLcXJS3tWNGPkzH6H7qDhsCbcToVTFtYnD3uC6qVbEfbCGtBQ
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fshop.stamhoofd.be%2Fen%2Flampionnen-tocht%2F&h=AT1nwVGj68PBrQepAjGTBooqeX3lpX2bamEM6xHi6ykwfjAwNNYbh5fsizeKPE2CiTTLfojyRA4jBW_GaKYWRjLcXJS3tWNGPkzH6H7qDhsCbcToVTFtYnD3uC6qVbEfbCGtBQ


·       Spaghettiavond (6/05):

Wees zeker welkom na de dagactiviteit op de befaamde Spaghettiavond op

zaterdag 6 mei om naar aloude traditie het scoutsjaar in stijl af te sluiten!

Wederom volgt concrete info later.

Maart   

04/03 14u - 17u  Gewone activiteit

11/03 14u - 17u Gewone activiteit

18/03 14u - 17u Gewone activiteit

25/03 14u - 17u Gewone activiteit

April

01/04 14u - 17u Gewone activiteit (en nee, dit is geen grap ;) )

08/04 14u – 17u Gewone activiteit

15/04 14u - 19u30 Dropping - Meer info volgt in een latere brief. Houdt

er zeker rekening mee dat deze activiteit eventueel

vroeger kan starten en langer duurt dan een normale

activiteit.

22/04 14u – 17u Groepsactiviteit! - We slaan de handen in elkaar en

spelen een episch spel met alle takken van Scouts Tielt.

Niet te missen dus!

29/04 14u - 17u Gewone activiteit

Mei

06/05 9u – 17u Dagactiviteit - Meer info volgt ook in een aparte brief!

De dag sluiten we dan hopelijk samen af bij een

heerlijke spaghetti van onze givers!



KAMPDATA

Ter herinnering: de Jojo’s gaan op kamp van 5-15 juli. In de loop van de maand

mei zullen jullie een brief ontvangen voor de kampinschrijvingen!

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.

http://www.facebook.com/groups/scoutstielt

