Scoutsgroep 204e FOS Open scouting
De Tortels
Maandbrief wolven: september
12 september:
Het is weer zover! EIN-DE-LIJK!! Het schooljaar is alweer begonnen, hoog tijd dat we nu ook het nieuwe scoutsjaar
inzetten. En hoe doen we dat? Met een ouderwetse overgang natuurlijk! Bereid je al maar voor op de vuilste vergadering
van het hele jaar! Het geen normaal jaar geweest, verre van, maar we doen er alles aan om weer zo normaal mogelijk van
start te gaan! Tijd om jullie vriendjes terug te zien en de nieuwe leiding te leren kennen! Wij hebben er alvast zin in,
hopelijk jullie ook! We verwachten jullie om 14u15 aan het veld achter de sporthal. De vergadering eindigt om 18u15.
Meer info volgt nog op het infomoment en via een e-mail van de takleidster.
TIP voor de ouders: Als je jouw kind met de auto komt halen, voorzie dan zeker een dekentje, want je kind zal zeker niet
proper terugkomen!
19 september:
Nu ook de kersverse wolfjes opgenomen zijn in hun roedel, is het moment aangebroken om kennis te maken met de
oudere wolven. En hoe leer je elkaar beter kennen dan tijdens kleine spelen en – de naam zegt het zelf al –
kennismakingsspelletjes? Dat woord was misschien angstaanjagend lang, maar maak je geen zorgen: de vergadering zal
voorbijvliegen! Ook deze keer gaat die door van 14u15 tot 18u15.
26 september:
Nu jullie hopelijk al (terug) gewend zijn aan de groep en aan de vergaderingen, beginnen we met het echte werk. Vandaag
spelen we een groot spel! Neem jullie vriendjes bij de elleboog en we maken er weer een geweldig leuke dag van!
Vergeet ook jullie goed humeur niet! Zelfde plaats, zelfde tijdstip: 14u15 tot 18u15.
3 oktober
Wow, is het al oktober? Groot spel, kleine spelen, overgang, check! Het is eens tijd om het creatieve beest in ons naar
buiten te laten. Hopelijk hebben jullie al die tijd thuis gebruikt om te leren knutselen, want vandaag doen we crea. Leef
jullie uit van 14u15 tot 18u15 en laat jullie niet afschrikken door het knutselen en kom gewoon lekker meedoen!

LET OP: Zoals jullie waarschijnlijk al gelezen hebben, gaan de vergaderingen voor de wolven niet langer door van
14u tot 18u. Om jullie zo veilig mogelijk naar de scouts te laten komen, verwachten we jullie steeds om 14u15. Ook
spreken we voortaan op het veld achter de sporthal. Meer info over het verloop van de vergaderingen volgt nog op
het infomoment en via e-mail. Mogen we ook vragen aan de ouders om na het afzetten of ophalen van jullie
kind(eren) zo snel mogelijk te vertrekken? Op die manier houden we het veilig voor de andere ouders en leden.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Indien jullie nog vragen of opmerkingen hebben, kunnen jullie ons altijd aanspreken op de scouts zelf (met mondmaskers
natuurlijk, dat spreekt voor zich), contacteren op wolvenleiding@tortels.be Als het dringend is, kunnen jullie ons ook
bellen:
Cavia (takleidster):
Coscoroba:
Steenvalk:

+32 476 23 65 62
+32 471 24 77 26
+32 471 50 24 85

204e FOS De Tortels
info@tortels.be
Botestraat 98B/B001, 9032 Wondelgem

Tapir:
Anoa:

+32 475 84 60 11
+32 472 49 96 84
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www.204detortels.com

