11 – 13 jaar
Takleider
Alexander Buysse- Kwatta
0478/81.37.21
jongverkenners@vrijbuiters.be

Programma’s september-november
31/08

OVERGANG! We
de oude jongverkenners uit en verwelkomen de
nieuwe! 3e jaars we zullen jullie missen

07/09

Vandaag is het STARTDAG! Meer info is te vinden op de site :
https://vrijbuiters.fossite.be/nieuws/startdag-2019

14/09

PL en HPL weekend! PL’s en HPL’s worden verwacht op vrijdag 13/09 (vanaf
18u). Meer info zie verder! De andere JVG’s zijn welkom op zaterdag 14/09.
Eerstejaars jongverkenners vergeet je reservekledij niet!!!!

14h-17h

21/09

Let the

14h-17h

28/09

De leiding is op saamdagen!

begin…!!!

14h – 17h
13h30-16h30

/

Ook dit jaar steunen we Levensloop!
05/10

11/10 - 13/10

We spreken af aan de ingang van Bloso ☺
Technisch weekend! Meer info volgt.

Info volgt

19/10

Afspreken en ophalen aan het
Kasteel van Ryckevelde. Breng zeker een dekentje mee, want het kan frisjes
worden + versnaperingen.

26/10

Je bent toch niet bang???? We vieren ook dit jaar Halloween!
Kom met de FIETS naar het lokaal!!!

02/11

Parents partyyyy! Ofja, OUDERFEEST!

09/11

18h-21h

18h30-21h30
10h-17h
14h-18h
14h-16h30

PATROUILLE 1 maakt een spel! Patrouille 1 is aanwezig om 10 met
lunchpakket en je fiets. De andere JVG’s worden om 14u verwacht.
6/11

Op vrijdag 18/10 is het Dag van de jeugdbeweging! Samen met de JVG’s
gaan we ontbijten in Brugge. Kom af met de fiets aan het lokaal om 6h!
Na het ontbijt vertrekken jullie zelfstandig naar school!

14h-17h

23/11

Woehoew, we gaan centjes verdienen vandaag, het is financiële actie!

10h-17h

30/11

De

komt op bezoek! Oeps… we bedoelen Sinterklaas komt op bezoek…

14h-17h

Beste ouders
Om de activiteiten vlot te laten verlopen vragen wij om altijd een 10-tal minuten voor de start van de
activiteit aanwezig te zijn. Zo kunnen we op tijd starten en heeft uw zoon of dochter nog een momentje
om zijn/haar spullen weg te leggen in het lokaal.
Verder is het ook belangrijk dat uw zoon/dochter elke week in perfect uniform (hemd, das en bij warm
weer een scouts T-shirt) naar de activiteit komt. Zeker als we op verplaatsing gaan is het heel belangrijk
dat het zichtbaar is wie we zijn.
Op een gewone activiteit bieden wij een koek en drankje aan. De koeken worden door de
patrouilleleiders voorzien en kosten €0.50. Drankjes (Cola, Fanta en fruit/appelsap) worden door de
leiding voorzien en kosten ook €0.50. Bij activiteiten waarbij we een ganse of halve dag op verplaatsing
zijn voorzien wij geen koek en drank maar is het zeker toegestaan om dit zelf mee te brengen.
•

Nog niet ingeschreven voor de maandelijkse nieuwsbrief? Zeker doen! Je ontvangt elke maand
belangrijke info in je mailbox, die je niet wil missen. Zo blijf je steeds op de hoogte van nieuwe
activiteiten, programma’s, eventuele wijzigingen,… Schrijf je dus zeker in via de site!
(https://vrijbuiters.fossite.be)

•

PL- en HPL weekend gaat door van vrijdag 13 september tot 14 september. Alle Pl’s en HPl’s
worden verwacht op vrijdag om 18u. We eten samen iets in de scouts! ☺ Neem een matje en
slaapzak, pyjama, tandenborstel,…mee!! KOM ZEKER MET DE FIETS!

De PL’s zijn:

De HPL’s zijn:

Gilles Pollart

Janne De Ruyck

Jitse Spruyt

Juliette Foré

Marie Van Huele

Lars Eneman

Kato Vanhecke

Kaat Myny

•

Patrouille 1 (belangrijk voor het patrouille spel):

PL: Gilles P.

HPL: Janne

Thorben

Bavo

Pepijn

Sil

Leon

Luna

Sarah

Toby

Pieterjan

Scoutsvriendelijke groeten
De Jongverkennerleiding

