
M A A N D B R I E F  D E C E M B E R

4  DECEMBER -  VOSSENJAC HT

Vandaag doen we vossenjacht!  Welke groep

zal de vossenjacht winnen?  Oefen maar voor

de beste vossenskills en kom naar de scouts

van 14u tot 17u.

11  DECEMBER -  MITTEN EN PITTEN

Wat doen mitten en pitten zoal om hun

dagen te vullen?  Kom verkleed als een mit

of pit naar de Scouts (van 14u tot 17u )

om dat te weten te komen!

18  DECEMBER -  SCHAATSEN

We gaan schaatsen, joepie! Voor deze vergadering willen wij graag op voorhand weten wie

er komt en/ of er ouders zijn die naar Kristallijn kunnen rijden. Je kan ervoor kiezen om

enkel heen of enkel terug te rijden of beide. Als je wil rijden, laat dan ook weten hoeveel

kabouters er bij jou in de auto kunnen. Gelieve dit te laten weten in een mail naar

kabouterleiding@scoutsengidsenzele.be

Neem ook zeker  6 euro (inkomprijs), en je handschoenen mee. Vergeet niet om je warm

genoeg  te kleden (uniform aan). We verzamelen op de scouts om 14u en we zijn om 17 u

terug.

25  DECEMBER/1  JANUARI -  GEEN

SCOUTS

Op 25 december en op 1 januari is het geen

scouts. We wensen jullie alvast een vrolijk

kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

                           VARIA

Kleed je steeds warm genoeg voor de scouts, wij spelen steeds

zoveel mogelijk buiten. ( kousenbroek, jas, handschoenen, muts,

sjaal, meerdere truien zijn toegestaan!)

Breng steeds een mondmasker mee, ook als we normaal de hele

activiteit buiten zijn. Zo kunnen wij bij slecht weer toch naar binnen.

Dit omwille van de nieuwe coronamaatregelen.

Herinnering: Wie met de auto komt, wordt afgezet aan het kleine

poortje. Wie met de fiets komt, gaat langs de grote poort. Wie te

voet komt, mag kiezen. Zo creëren we minder drukte aan de grote

poort en een veiligere verkeerssituatie rond de scouts.

Datum van het kamp: 2-12 juli

Een stevige linker, 

Hanne, Amber, Aimee, Aimée, Manon en Silke


