16 jaar

De Seniors

Takleider
Jorre Van Den Eynde –
Orang-Oetan
0491/52.12.22
seniors@vrijbuiters.be

Programma’s september - november
31/08

Tis Gank! Tis overgank! Eerst doen we de jaarlijkse U-formatie… daarna start
jullie seniorjaar! Neem iets mee om ons lokaal knus in te richten ☺

14h – 17h

07/09

Startdag! We are going to play a game, a game with three pottekes.
Daarnaast is het natuurlijk ook de geweldige startdag…
Vergeet je zwembroek en handdoek niet, zou je weleens kunnen gebruiken.

13h30 – 16h30

14/09
21/09

 Start en einde van midweek. Info hieronder! 

14h - …
… - 17h

28/09

Geen activiteit. De leiding is katjes aan het melken.

Geen activiteit

05/10

Levensloop. Lopen voor je leven! Pas op voor Bever!
Neem je fluovestje en je drinkflesse mee é compadritos ☺
Afspraak aan de Vrijbuitertent in Bloso (A-town).

22h30 – 01h

12/10

De moderators dagen jullie uit om toekomstplannen te smeden… €
Want ja… we kunnen toch niet elke activiteit in de zetel plakken? ☺

14h – 17h

19/10

Vandaag laten we ons de weg wijzen! Inspiratiecafé @wegwijzer!
Kom maar ollemolle af (breng je kater en je ijzeren paard mee)
KOM UUT JE KOT!!!

15h – 18h

26/10

Halloween. 
Breng alles hieronder mee en doe ki zot!
Meenemen: lunchpakket, geld (avondeten), fiets, verkleedkledij & verstand!

10h – 24h

02/11

Het is aan jullie om een spel te maken, laat je maar keer gletsen!

14h – 17h

09/11

Het is weer feest! Vandaag bereiden we ouderfeest voor… Op zijn seniors
natuurlijk! Dik vet in orde, Gank! 

14h – 16h30

16/11

Ook nu maken jullie zelf een spel, laat je maar keer fletsen!

14h – 17h

23/11

Whoooew… spanneeend… het is jullie eerste stage! Zorg dat je er bent!
Wie niet gezien is, is weg!

13h30 - 18h

30/11


Stekkie heeft opnieuw 12 manen bijgekregen. Hij telt nu 23 zomers. Hip hop
hooray spel van Stekkie of taart van Stekkie?


14h – 17h

Allerliefste seniors & ouders,
Zoals elk jaar hebben we alweer het fantastische idee om een midweek te organiseren! Voor de meeste
seniors & ouders een vertrouwd gegeven, maar voor diegene die nog in het duister tasten toch graag
een woordje uitleg.
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. Er wordt ook genoeg tijd voorzien om zich te
wassen of te douchen in onze sanitaire blok. Elke avond wordt er na het schoolwerk warm eten
klaargemaakt in de scoutsbar. Hierna is er uiteraard tijd voor ontspanning en duiken de seniors na een
avondactiviteit rond 22.30 in hun bed. Dit lijkt ons een schappelijk uur tijdens de schoolweek.
We zorgen ook voor een bijhorende brief met uitleg van de situatie, die afgegeven dient te worden aan
de school om eventuele misverstanden te voorkomen.
Om in orde te zijn met de verzekering, en omdat we met de leiding ook graag weten waar de seniors
zich bevinden, vragen we om een blad aangaande de uurroosters en naschoolse activiteiten nauwkeurig
op te maken. Gelieve dit in te dienen tezamen met de gebruikelijke medische fiche bij inschrijving. We
staan er ook op dat uw zoon/dochter de kortst mogelijke weg van school naar de scouts (en vice versa)
volgt.
Praktisch:
De midweek vindt plaats van zaterdag 14 september 15u t.e.m. zaterdag 21 september 17u.
De prijs voor dit alles bedraagt 50 euro. Gelieve dit te storten naar BE68 3630 9261 5034 op naam van
De Seniors. Moest er nog geld over zijn, dan wordt dit natuurlijk terug bij jullie bezorgd.
Indien je nog vragen hebt, kan je altijd onze takleider bereiken. 0491/52.12.22
(Jorre Van Den Eynde – Orang-oetan)
De leiding heeft er alvast ongelooflijk veel zin in!
Hopelijk kan uw zoon/dochter mee op deze niet te missen midweek!

Scoutsvriendelijke groeten
De seniormoderators

Hierbij stem ik als voogd/ouder van……………………………………………………. in dat mijn kind deelneemt aan
de midweek bij FOS 209 De Vrijbuiters. Ik betaal hierbij ook de som van 50 € via overschrijving naar
BE68 3630 9261 5034 (op naam van “De Seniors”) en vul het activiteitenblad van mijn kind in.

Maandag

Dinsdag

Gsm nummer + naam ouder / voogd:
Handtekening ouder / voogd:

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

