Givers
Ook de komende periode zullen we ons niet vervelen op de scouts, niks of niemand houdt de givers van scouts wezel
tegen om er het beste van te maken. Na die afgelopen maanden zonder al te veel scouts gaan we er weer volledig tegenaan en staan er jullie zieke vergaderingen en zelfs een volledig weekend te wachten (Whoep Whoep).
Om al deze vergaderingen in goede banen te leiden zijn er wel een aantal belangrijke regels:
De scouts begint om 9u45, kom dus zeker op tijd!
Als je een keertje niet kan komen, moet je zeker afbellen/ sms’en bij een van de volgende leiding:
Joost Van Lint: +32471634868
Mirco Truyens: +32471634870
Je kan ook altijd een mailtje sturen naar givers@scoutswezel.be. Zo weet de leiding hoeveel leden ze kunnen
verwachten. Dit is dus zeer belangrijk.
Kom elke vergadering in perfect uniform -> Hier gaan we wekelijks op controleren!!! en op de fiets, dit is
VERPLICHT!!!
enkele belangrijke data:
11-13 maart 2022: Groepsweekend
19-31 juli 2022: Kamp
Zondag 6 maart 7u00 - 9u30

Ochtend

Om het nieuwe kimmeke te starten komen we extra vroeg uit
ons bed. We worden in alle rust en genegenheid wakker samen
met de natuur… A.k.a we doen ne zieken douwtrip. Kom dus
zeker niet te laat en laat u ochtendhumeur zeker thuis!!!!!

11-13 maart

Groepsweekend

Dit weekend wanen wij ons volledig in de stijl van het
interbellum. Wij horen jullie al denken, wat is dit juist? Wij
gaan helemaal in the Great Gatsby stijl, het gouden decenium!
Trek allemaal jullie beste pak aan en mooiste jurk. Wij zijn
alvast in de mooiste tijd geflitst.
LET OP: wij vertrekken in te voet in uniform, trek dus allemaal
jullie stapschoenen aan en neem een trekrugzak mee!
(Tip: zie document Joost + Kimmeke)

Zondag 20 maart 9u45 – 12u30 Halve dag

Ik heb een toe-toe-toeter op mijn waterscooter, daarmee
toe-toe-toeter ik naar jou! Eindeeeeeelijk is het nog is tijd om
al die verborgen zangtalentjes naar boven te halen. Vandaag
is het swingpaleis, joehoee, yeah let’s goo. Be there or be
square!

Vrijdag 25 maart 20u30 – 22u30 Avond

Vanavond gaan we gezellig in ons lokaal een filmpje zien.
Neem allemaal jullie lievelingsfilm mee zodat we genoeg keuze
hebben. Wij voorzien de snecks, tot dan xxx

Zondag 3 april 		

Geen scouts

Vandaag is het scouts! Of nee toch niet HAHAHA bijna nog
een late 1 aprilgrap van jullie geliefkoosde leiding. Maar we
geven jullie wel de kans om thuis nog wat late pranks uit te
halen. Vergeet natuurlijk niet dat jullie geliefde ouders niet zo
veel humor hebben als ons eh.

Zondag 10 april 9u45 – 12u30 Halve dag

Vandaag mogen jullie allemaal de fils a papa uithangen. Met
kleren van de wibra kom je er vandaag niet. Een echte Louis
Vuiton of Ralph Lauren daarentegen… (fake mag ook he xd).
We gaan namelijk onze armen eens uitzwieren en een balletje
slaan op de golf!

Zondag 17 april

Pasen

Geen scouts

Ohhhhh helaas pindakaas … geen scouts !!!
Vandaag mogen jullie vooral paaseitjes rapen jippiiee!
Jullie mogen deze tekening inkleuren om aan jullie mama en
papa te geven. (grotere versie online)
Fijn Pasen
xoxo julie leiding

Zondag 24 april 9u45 – 12u30 Halve dag
O Flower of Scotland,
When will we see
Your like again,
That fought and died for,
Your wee bit Hill and Glen,
And stood against him (against who?),
Proud Edward’s Army,
And sent him homeward,
To think again.
(Ps. het zijn Highland Games dus
vergeet jullie schotse rokken niet)

Ondertussen is het al april
En wat stond er weer veel op til
Hety laatste kimmeke komt eraan
En ook dit zal weer veel te snel voorbijgaan
Maar geen getreur
Jullie krijgen sowieso een goed humeur
Want het wordt weer ziek plezant
Wow dit rijmen is echt briljant,
Tot snel!!!!!
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