Scoutsgroep 2 0 4 e FOS Open scouting
De Tortels
Maandbrief wolven: maart 2020
Beste wolven en wolvenouders
Hopelijk zijn jullie ouders al wat bekomen van het fantastische feestje ‘Tortel Rewind’. Langs de
andere kant hopen we natuurlijk ook dat jullie van de krokusvakantie hebben genoten. Bij de
wolvenleiding is er natuurlijk geen tijd voor vakantie want ons hoofd zit vol met goede ideeën om de
zaterdagen samen met jullie te vullen!
7 maart: Na een week geen scouts gehad te hebben willen jullie natuurlijk nog eens jullie
overwinningskreten laten horen? Zo voorzien wij spelen met de bal, frisbee en jullie voltallige
leiding. Dit van 14u tot 17u30 op onze lokalen.
14 maart: Koekjesverkoop! Het is tijd om de verkoper in ons boven te halen en zo veel mogelijk
overheerlijke koekjes te verkopen vandaag. Het belooft een boeiende namiddag te worden! Wie
heeft de beste puppy ogen om toch dat extra pakje koekjes te verkopen? We zullen zien, graag
verwachten we jullie om 14u aan het lokaal. De vergadering zal eindigen om 17u30 opnieuw aan
de lokalen.
21 maart: Het is eens tijd om de longen uit ons lijf te lopen! Vlaggenkoers en nog veel meer leuke
spelen staan voor jullie klaar. Waar wacht je nog op? We zien jullie van 14u tot 17u30 op het
lokaal.
28 maart: Wie is de afstammeling van Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell? Wie leidt ons
via de spoortekens de juiste kant op? Wie legt nu die moeilijkste knoop? Maak je maar geen zorgen
vandaag doen we het rustig aan en herhalen we de technieken die heel erg van pas kunnen komen
in jullie scoutscarrière. Graag van 14u tot 17u30 aan onze lokalen.
4 tot 8 april: PAASKAMP! Eindelijk is het zo ver! De wolvenleiding heeft een zeer leuk thema voor
jullie in petto. We are going on a trip in our favorite rocket ship! Het thema is dus de ruimte/
ruimtevaart. Voor verdere informatie over het paaskamp volgt nog een uitgebreide mail. We
verwachten jullie massale aanwezigheid, het wordt een kamp om nooit te vergeten!

Hopelijk hebben jullie er al evenveel zin in als de leiding! Tot dan!

Indien jullie nog vragen of opmerkingen hebben, kunnen jullie ons altijd aanspreken op de scouts
zelf, contacteren op wolvenleiding@tortels.be of als het dringend is kunnen jullie ons ook bellen:
Alpaca:
0472 41 06 62
Zwaluw:
0473 28 93 34
Wielewaal: 0471 43 17 39

Chimpansee: 0478 74 67 34
Toekan:
0477 20 35 50
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