
Liefste Wouters 
Ik  heb  verschrikkelijk  nieuws,  We  zijn  alweer  toegekomen  aan  de  laatste  maandlijst  van  dit  scoutsjaar,  
maar  niet  getreurd,  we  gaan  niet  eindigen  in  mineur  met  onze  super  coole  sleepover  en  het  zomerkamp  
in  het  vooruitzicht.  Hopelijk  mogen  we  jullie  nog  verwelkomen  op  onze  laatste  5  vergaderingen.    
Vanwege  de  examens  zijn  de  laatste  2  vergaderingen  op  zaterdag!!  
  
  
Zondag  28/04  -‐  Vettige  vergadering.  
  
Het  is  zover!  De  leukste  vergadering  staat  voor    
de  deur.  Wil  je  weten  hoe  vuil  wij  als  scouts  kunnen  worden?    
Kom  het  ontdekken  op  de  scouts  van  14u-‐17u.  
  
  
Bericht  aan  de  ouders  van  nieuwe  leden  van  de  scouts  (2018-‐2019)  :  Na  17u  kunnen  jullie  een  infosessie  
komen  volgen  over  hoe  ons  zomerkamp  werkt  en  wat  we  zoal  doen,  heel  interessant.  Tot  dan!  
 
 
Zondag  05/05    -‐    Omgekeerde  vergadering  
  
Huh?  Wat  is  dit?  Een  omgekeerde  vergadering?  Stel  dat  je  op  school  eerst  je  rapport    
krijgt  en  daarna  pas  toetsen  moet  maken.  
Dat  zou  heel  gek  zijn,  maar  hoe  gekker  hoe  beter,  niet?  
Ben  je  benieuwd  wat  we  allemaal  zullen  doen  op  deze  gekke  vergadering?  
Kom  het  ontdekken  op  de  scouts  van  14u-‐17u  
                                                                                                                                                                                              
____________________________________________________ 
 
Zaterdag  11/05    -‐    Sleepover!!!!!  
  
Joepie!!  We  mogen  op  de  scouts  blijven  slapen!  
Samen  koken,  kampvuur  maken  en  ons  voorbereiden  voor  het  zomerkamp!  
Op  de  volgende  pagina  vinden  jullie  een  brief  met  meer  informatie!  
 
 
 
Zaterdag  18/05      -‐        Zomervergadering  
  
Kom  samen  met  ons  ’s  avonds  buiten  spelen  en  laten  we  samen  het  begin  
van  een  mooie  zomer  vieren!  Wat  we  allemaal  gaan  doen  kunnen  jullie  komen  
ontdekken  van  18u30-‐20u30u.  
 
 
 
Zaterdag  25/05      -‐        Afscheidsfeestje  
  
We  zijn  al  toe  aan  onze  allerlaatste  vergadering  van  dit  scoutsjaar  ☹.  
Niet  getreurd!  Samen  gaan  we  het  scoutsjaar  fantastisch  afsluiten!  Trek  uw  tofste  hemdje  
en  mooiste  kleedje  aan  en  kom  samen  met  ons  vieren  om  dit  mooie  jaar  af  te  sluiten  .  
Afspraak  van  18u30-‐20u30u.  



 
  

Uitleg  
  
Met  deze  sleepover  willen  we  de  kinderen  warm  maken  voor  ons  zomerkamp.  We  laten  ze  kennismaken  
met  allerlei  zaken  zodat  ze  een  idee  hebben  van  hoe  het  er  op  zomerkamp  aan  toe  zal  gaan.  Slapen  in  een  
tent,  vuur  maken,  samen  toffe  spelletjes.  Het  komt  allemaal  aan  bod  tijdens  onze  sleepover.  
 
Praktisch    
  
We  spreken  af  op  zaterdag  11/05  om  18u  op  de  scouts,  ’s  avonds  moeten  de  kinderen  nog  niet  gegeten  
hebben.  De  kinderen  mogen  terug  opgehaald  worden  zondag  12/05  om  13u.  Ze  zullen  ook  dan  al  gegeten  
hebben  op  de  scouts.  
  
Wat  heb  ik  nodig    
  
-‐Slaapzak  
-‐Zaklamp  
-‐Vers  Ondergoed  
-‐Knuffel  
-‐Tandenborstel  
-‐Veldbedje  of  matje  
  
Niet  :    
  
  
-‐Snoep  
-‐Elektronische  dingen  
-‐Slecht  humeur  
  
Vergeet  niet,  het  is  maar  voor  1  nachtje.  Dus  een  kleine  rugzak  met  gerief  zal  volstaan.  
  
  
INSCHRIJVEN  
  
Bevestig  de  aanwezigheid  van  je  wouter  door  een  mail  te  sturen  naar  :  benjaminfontenai@gmail.com  
Ten  laatste  tegen  09/05.  
  
€5  meebrengen  op  de  dag  zelf  
  
Hopelijk  tot  dan!  
Je  favoriete  leiding!!  
Benjamin  –  Yentl  –  Katrien  –  Sanne  –  Viktor  -‐  Michiel  
 
 
 
 
 
 
 


