Scoutsgroep 2 0 4 e FOS Open scouting
De Tortels

Maandbrief bevers: november
Na twee weken zien we elkaar eindelijk terug! Hopelijk hebben jullie allemaal een supertoffe
herfstvakantie gehad en kunnen we er weer helemaal invliegen!
Het wordt steeds een beetje kouder, de dagen worden korter.. naar jaarlijkse traditie verkorten we
daarom de vergaderingen met een halfuurtje.
De beverleiding vindt het trouwens superleuk om zovelen al in perfect uniform te zien komen,
toppie! Vergeet zeker jouw das, hemd, trui, t-shirt, etc.. niet te naamtekenen. Wie nog geen uniform
heeft, krijgt nog tijd tot en met Kerst.
Deze maand introduceren we ook de bevertanden. Meer uitleg hierover volgt in een aparte mail van
Boule.
6 november:
Joepiedoepiedee, hopelijk zit het weer vandaag mee. In de zon of in de regen, niets houdt ons
tegen. Vandaag laten we ons weer gaan en spelen we kleine spelen. Van 14u00 tot 17u30 aan de
lokalen.
13 november:
Vandaag wordt het een spannende dag… We spelen het eerste groot spel van Keeo. Ben je
benieuwd naar wat hij in petto heeft voor ons? Kom dan zeker van 14u00 tot 17u30 naar onze
lokalen, tot dan!
20 november:
Leiding zegt: ‘Kom vandaag allemaal naar de scouts’. Leiding zegt: ‘Neem jouw mooiste glimlach
mee’. Leiding zegt: ‘Laten we er een superleuke vergadering van maken vol knotsgekke spelletjes!’.
We zien jullie graag van 14u00 tot 17u30 aan de lokalen.
Vanaf 17u00 zijn ook de ouders al welkom op de JENEVERAVOND van de seniors. De seniors,
onze oudste leden, organiseren geregeld geldactiviteiten om hun buitenlandse reis te sponsoren.
Wil u ze steunen, kom dan zeker eentje (of meerdere) drinken J
27 november:
De maand november afsluiten? Dat doen we met het groot spel van Bubbels. Op welk avontuur
zouden we deze zaterdag gaan? Wij hebben er al superveel zin in, jullie toch ook? Vergadering van
14u00 tot 17u30.
Nog een prangende vraag? Stuur een mailtje naar cavia@tortels.be (Boule)
Boule (takleidster)
Keeo
Rebo
Bubbels
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