Vriendjes en vriendinnetjes,
We zijn al voorbij de helft van het jaar!! Whaaaat?
De tijd gaat snel wanneer je u amuseert!
Dit betekent ook dat jullie jinstages gaan beginnen. De volgende 3 vergaderingen zullen jullie
bij andere takken actief meehelpen. Zo krijgen jullie alvast een zicht op wat leiding geven in
zal houden en welke tak jullie volgend jaar het liefste zouden willen geven. Zeker komen
dus! Hieronder vinden jullie terug welke tak jullie wanneer moeten geven. Hou zeker contact
met die takleiding de week voor de vergadering.
Kapoenen

Wouters

Jonggivers

6 maart

Alix & Margot

Pablo, Emma &
Zomer

Zeno & Margaux

20 maart (+ groepsraad)

Pablo, Emma & Zeno

Margaux & Alix

Margot & Zomer

27 maart (+ leidings/jins
verrassing)

Zomer, Margaux

Margot & Zeno

Alix, Emma &
Pablo

Uiteraard zijn er nog altijd een paar regeltjes waar jullie deugnieten zich aan zullen moeten
houden:
• Kom ALTIJD met de fiets
• Kom ALTIJD in perfect uniform (scoutshemd, scoutsdas, bruine/groene broek)
• Kom OP TIJD, anders pompen of ander strafje naar wens.
• Indien je niet kan komen bel/sms dan af bij Lucas (0470/83.14.15) of Aaron
(0471/11.61.81) of stuur een mailtje naar jins@scoutswezel.be . Altijd op tijd (voor zaterdag
20u) doorgeven wanneer je niet aanwezig kan zijn op de vergadering. Dit wordt NIET gedaan
via de facebookgroep!
• Belangrijke data
Groepsweekend: 11-13 maart 2022
Jinkamp: tweede helft van juli 2022
PS: STAY SAFE!

Zondag 6 maart

9u45 - 12u30

Halve dag

Vandaag is het dus jullie eerste dag als leiding. Jullie hoeven zelf nog niets mee voor te
bereiden, maar tijdens de vergadering moeten jullie wel helpen waar nodig en kan. En
vooral ook de spelletjes goed meespelen!

11-13 maart

Groepsweekend

Ejoo, dit weekend gaan we op
groepsweekend!!! We gaan met de fiets op
vrijdag naar Drieboomkensberg dus vraag
aan de moema of dat ge de elektrische fiets
meekrijgt. Meer info vinden jullie nog in de
weekendbrief.

Zondag 20 maart

9u45 – 15u30

Hele dag

Tijd voor jullie 2e stage-dag! Vandaag moeten jullie ook de vergadering ook mee in elkaar
steken. Blijf dus goed in contact staan met desbetreffende takleiding!
è Na de vergadering is het groepsraad, deze moeten jullie ook bijwonen. Zo weten
jullie al hoe het hier aan toe gaat voor de volgende jaren ;) eten zal voorzien worden.

Zondag 27 maart

9u45 – 17u00

Hele dag

Deze week is het jullie laatste stagedag! Hopelijk heeft het jullie een goed idee gegeven
welke tak u het meeste ligt, en hoe het leiding zijn jou bevalt! De volgende keer is het
eindelijk terug tijd om met jullie leukste leiding een vergadering te houden!!
è Na de vergadering is het leidings/jins verrassing. De groepsleiding voorziet eten en
een leuke activiteit om met heel de leidingsploeg mee te doen!

Zondag 3 april

Geen scouts
Snif, snif… Helemaal dood gelachen na 1 april
en vandaag dus geen scouts… Vergeet uw
aprilvissen niet terug binnen te halen!

Zondag 10 april

6u30 – 9u00

Halve dag

Ontbijtjeee op de scouts!! Whoop whoop.
Ahjaa maar eerst wel dauwtripke natuurlijk! Xoxo Doe
dus goei schoeisel aan, en vergeet je ook niet te kleden
naar het weer.

Zondag 17 april tot zaterdag 23 april

Leefweek!!

Eindelijk tijd voor onze epische leefweek! We zullen dus samen een weekje overleven op
de scouts. Wij zullen eten voorzien, randactiviteiten en uiteraard ook een studeerkamer!
PS aan de ouders: Wij zullen er zeker en vast voor zorgen dat jullie bengels op tijd en wel
op school geraken! We zullen nog een mail sturen met meer informatie.
En met onze leefweek gedaan zit het er alweer op voor dit kimmeke!
Het kamp begint nu wel heel dicht te komen!! Spanneeeend.
Als er nog bepaalde vergaderingen zijn die jullie tijdens het laatste kimmeke zeker willen
doen, stuur ons dan zeker en vast een berichtje en we zullen deze nog proberen in te
plannen!
Met heel lieve groeten,
Jullie leiding

Laurel Ronny

and

Hardy Luc

