Scoutsgroep 2 0 4 e FOS Open scouting
De Tortels

Maandbrief Verkenners/seniors: September - Oktober
Liefste verkenners en seniors,
Het was me wat hé, die corona? Awel het is nog lang niet gedaan. Of zoals de oude legende zegt:’ Als de vos
de passie preekt, boer let op je kippen.’ En veel kippen zijn er dit wel dit jaar, vooral bij de verkenners. Dus
daarom gaan wij goed voor jullie zorgen.
12 september:
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering want Chimpansee zijn wijsheidstanden moeten getrokken
worden. Omdat wij hem appelmoes moeten voederen, kunnen we vandaag geen leiding geven.
19 september:
Eens we er invliegen met de scouts, dan vliegen we er ook direct in! Helaas waren de tickets naar Parijs
uitverkocht en Dubai is iets te ver stappen… Dus gaan we een weekendje naar de zeeeeeeeeeeeee!!
Benodigdheden: slaapzak, bus/tram-pas, identiteitskaart, het gebruikelijke voor een weekendje weg
(tandenborstel, kussen…), 20 euro, zwembroek en handdoek. Verdere info volgt via facebook.
26 september:
Vandaag gaan we het jaar een beetje bespreken. Met de seniors spreken we af om 10u, dit bij Toekan thuis (
Lusthoflaan 119 9030 Mariakerke). Wij zullen dan eerst wat bespreken en een maaltijd voorbereiden voor
onszelf en de verkenners. Tegen 14u komen de verkenners, eten we gezellig samen en overlopen we wat er
nog besproken moet worden.
3 oktober:
Vandaag is het eetfestijn. Jammer genoeg wou onze goede vriend Covid-19 ook komen, dus zullen we het dit
jaar anders moeten aanpakken. Het eetfestijn wordt een soort van ophaalgebeuren. Maar wie eetfestijn zegt,
zegt natuurlijk ook desserts. En zijt maar zeker, wij gaan die maken! Jullie worden om 9u op het lokaal
verwacht met het nodige kookgerief. Kijk alvast eens voor een poffertjespan, maar er wordt nog een bericht
geplaatst over wat jullie precies moeten meebrengen.

Veel liefs, jullie liefkozend leiding
En een stevige linker
Griend
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