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Programma’s september - november 

02/09 –  
03/09 

Overgangsweekend, jullie gaan van start aan het laatste hoofdstuk als gast, 
proficiat! 

14u – … 
… - 12u 

09/09 
Opendeurdagen + infomoment (voor ouders) buitenlandskamp om 17u in 

seniorlokaal 
14u – 17u 

16/09 Het-grote-kennismaking-spel! 14u – 18u 

23/09 De leiding gaat spelletjes gaan spelen op Saamdagen. Geen activiteit!!! / 

30/09 Studeren, studeren, studeren is zo fijn! Studie-games 14u – 18u 

01/10 –  
08/10 

Midweek Seniors, prepare yourself! 
18u - … 
… - 12u 

14/10 Stage groep 1 en voor groep 2 is het gewone activiteit 13u30 – 18u 

21/10 Stage groep 2 en voor groep 1 is het gewone activiteit 13u30 – 18u 

28/10 Op Halloween ben je welkom in de hel! Verkleed jezelf griezelig. 18u30 – 22u 

04/11 Knutselen voor het ouderfeest, doe jullie knutsel- schilder-uniform aan. 14u – 18u 

11/11 Ouderfeest, we gaan de zaal inkleden en act voorbereiden! 10u – 17u 

18/11 Dauwtripje! Breng je ontbijt en lunchpakket mee. 7u – 13u 

25/11 Quiz me quick time!  19u – 22u 

   

   



 

Infomoment buitenlandskamp + opendeurdagen 

Beste ouders, seniors en sympathisanten 

We nodigen jullie graag uit in onze scoutslokalen om 17u op zaterdag 9 september 2017. Er zal een 

eerste infomoment voor het buitenlandskamp van de Seniors plaatsvinden. We willen de ouders 

meer op de hoogte brengen van het buitenlandskamp zodat jullie ook een idee krijgen waarom we 

op buitenlandskamp gaan, met wie we allemaal gaan, wanneer we dit doen en hoe we dit dus gaan 

doen. Het is zeker aan te raden om als ouder langs te komen zodat jullie alle informatie kunnen 

krijgen, feedback kunnen geven. We zouden graag alle Seniors mee willen nemen op 

buitenlandskamp zodat ze allen een unieke reis zouden kunnen beleven in hun laatste jaar als gast.  

Tot dan!  

Scoutsvriendelijke groeten.  

Steenarend en secretarisvogel 

 

 

Midweek seniors van zondag 1/10 (18u) t.e.m. zondag 8/10 (12u)  

Zoals elk jaar hebben we alweer het fantastische idee om een midweek te organiseren! De midweek 

is een week waarin uw senior zoals altijd naar school gaat, maar in de plaats van terug naar huis te 

gaan na school komt hij/zij nu thuis in de scouts, in de groep.  Zo verlichten we wat de zwarte dagen 

van het schoolgaan ☺, maar veel belangrijker: proberen we reeds een hechte groep te vormen van 

in het begin van het scoutsjaar. Daarom hechten wij er ook redelijk veel belang aan dat elke senior 

probeert deel te nemen aan deze week.  

Wanneer de seniors terugkomen van een leuk dagje school, wordt er tot aan het avondeten een 

studielokaal voorzien waar er verplichte studie plaatsvindt. Onder toezicht van de leiding kunnen 

de seniors er in alle rust en stilte hun schoolwerk maken.  

Concrete info wordt in een brief aan de seniors meegegeven. Bij eventuele vragen mag u gerust de 

takleidster contacteren.  

Wij kijken er alvast naar uit!  

Scoutsvriendelijke groeten.  

Steenarend en secretarisvogel 


