14 – 15 jaar
Takleider
Josse Tetaert - Steenarend
GSM nummer:
0474767238
verkenners@vrijbuiters.be

Programma’s mei - juni
04/05 - 05/05

Technieken weekend. Pak je lunchpakket en BBQ vleesjes (veggies) mee voor
de zaterdag. Wij zorgen voor materiaal + ontbijt op zondag!

10u – …
… - 12u

11/05

Eenheidsuitstap naar Bellewaerde, info en inschrijving kan je terugvinden op
de site! Afspraak om 8u30 aan het station te Brugge! Ophalen zelfde locatie.

8u30 – 19u

18/05

Hoera, hoera. Het is infodag. Klaar punt gemaakt, doei!

14u -17u

25/05

Verassingsactiviteit, het zal massa’s nice worden. Pak voor de zekerheid je
zwemgerief + fiets mee!!! Vergeet dit zeker niet!!!

14u – 18u

01/06

Patrouille 2 maakt een spel!

14u – 17u

08/06

Auw-ik-heb-een-pijntje-spel!

19u – 21u

15/06

Toerist in eigen stad, afspraak op de Markt!

19u – 21u

22/06

Het bloed vlees en tranen spel, pak vleesje (veggie) mee voor de BBQ!

29/06

We gaan naar de zee, woop woop. Putte groaven. Ik wil graven!!!
Afspraak aan het station in Brugge, neem een schop, lunchpakket,
zonnecrème, strandspeelgoed en 5 euro mee!

17u30 – 20u
10u – 18u

Eenheidsuitstap: Bellewaerde
Op zaterdag 11 mei gaan we op eenheidsuitstap naar Bellewaerde, woop woop! Allerlei info over deze
dag kan je terugvinden op onze website. Kostprijs hiervoor bedraagt 30 euro, inschrijving doe je online
en daar krijg je verder alle info omtrent betaling. We spreken in de ochtend af om 8u30 aan het station
en ophaal zelfde locatie om 19u. Neem je lunchpakket mee!

Infodag
18 mei houden we onze infodag omtrent zomerkamp in de scouts. Op deze middag kunnen de ouders
allerlei belangrijke info ivm zomerkamp terugvinden. Welke spullen je nodig hebt, waar we zullen in
slapen, hoe elke dag ingedeeld zal zijn enzovoort. Zeker een must voor verkenners/gidsen die nog niet
zijn meegeweest op zomerkamp. Verder is er ook voor de verkenners/gidsen in de middag gewoon nog
activiteit.

Zomerkamp
Het einde van ons jaar is bijna in zicht jammer genoeg maar we kunnen het wel spetterend afsluiten met
een groots zomerkamp. Alle info hiervoor staat al reeds op de site en binnenkort krijgt iedereen ook nog
een speciale kampboekje. Hierin zal allerlei belangrijke info staan om je zo goed mogelijk voor te
bereiden op groot kamp. Inschrijven kan dus ook via de site, check dit zeker!

Uniform
We merken de laatste weken meer en meer op dat niet alle verkenners/gidsen in orde zijn met hun
uniform. Toch willen we dat iedereen een correct uniform heeft, zeker met het oog op zomerkamp. Dat
vereist dus een das, shirt en scoutshemd! Mocht je iets tekort hebben, dan kan je deze altijd
aanschaffen in het secretariaat op zaterdag.

Nieuwsbrief
Elke maand volgt er een nieuwsbrief met allerlei handige en belangrijke informatie voor uw kind. Via
onze website kan je je aanmelden als je wenst de nieuwsbrief te ontvangen. Mocht u deze nog niet
ontvangen van ons via mail. Bezoek de website op de homepage en daar zal zal je in de rechterkant zien
‘inschrijven nieuwsbrief’. Volg alle stappen op en je krijgt via mail telkens alle info via de nieuwsbrief!
Vriendelijke groeten van Steenarend, Stekelstaarteekhoorn, Coscoroba en Bever

