7 - 8 jaar
Takleidster
Delfien van Ackere – Shada
0487.66.85.25
jongwelpen@vrijbuiters.be

Programma’s mei - juni
4/05

Trek allemaal jullie wandelschoenen aan, want vandaag doen we mee aan de
tweedaagse van Blankenberge. We spreken af aan het station van Brugge.
Lunchpakket meebrengen.

9h30 – 17h
Trein +
inschrijving €5

11/05

We gaan op eenheidsuitstap naar Bellewaerde!!! Lunchpakket niet vergeten!
Inschrijven via de site.

8h30 – 19h

18/05

Kom zeker eens een kijkje nemen naar onze tenten voor op zomerkamp, want
vandaag is het infodag. Deadline inschrijven zomerkamp.

14h – 17h
K&D €0,50

25/05

Kom zo goed mogelijk gecamoufleerd verkleed, we halen het leger in ons naar
boven.

14h – 17h
K&D €0,50

1/06

Tijd voor een filmpje! Een drankje, een snackje en kussen/dekentje zijn
welkom!

8/06

Geen activiteit! De leiding moet blokken!

/

15/06

Geen activiteit! De leiding moet blokken!

/

22/06

We gaan ravotten in de bossen. Afzetten en ophalen aan dikke Bertha in
Ryckevelde!

14h – 17h
K&D €0,50

29/06

We gaan met de eenheid gaan genieten aan de zee. Afzetten en ophalen aan
het station van Brugge. Lunchpakket niet vergeten!

10h – 18h
€5

18h30 – 20h30

Beste ouders,
We moedigen ook sterk aan uw kind in te schrijven voor het zomerkamp! Paaskamp was al heel leuk, en
een soort opwarming voor het zomerkamp wat nog es tien keer leuker is. Je kan uw kind inschrijven via
de Vrijbuiterwebsite. https://vrijbuiters.fossite.be/activiteiten/zomerkamp-2019
Mogen wij vragen om uw dochter/zoon steeds op tijd af te zetten aan de afgesproken locatie. Uw kind
krijgt ook een koekje en een drankje, daarom vragen wij om 50 cent mee te geven met uw kind.
Gelieve ook telkens uw zoon/dochter te voorzien van een das. Hou ook zeker rekening dat uw kind
kleren draagt die eventueel kunnen vuil worden en gepast zijn voor het weer.
Wij hebben alvast super veel zin in al de resterende activiteiten!
We raden je ook zeker aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dit kan via onze website. We
hebben ongeveer om de maand een nieuwsbrief met hierin informatie over deadlines, evenementen……
Scoutsvriendelijke groetjes: Shada, Baloe, Sniff, Flunkey, Tabaqui, Misa, Akela en Phaona ☺

