Scoutsgroep 2 0 4 e FOS Open scouting
De Tortels
Maandbrief Wolven: november
6 november:
Na voor de jongste een weekje te kunnen uitrusten de oudsten een weekendje vol plezier, zien we jullie graag
allemaal terug voor een nieuwe spetterende namiddag waarin iedereen zich gaat kunnen uitleven met onze
kleine spelen. We spreken af van 14u tot 17u30 aan ons lokaal.
Opgelet, vanaf nu zijn alle vergaderingen maar tot 17u30.

13 november:
Vandaag gaan we eens iets speciaals doen, iets dat niemand verwacht. Is het een vliegtuig? Is het een
vogel? Nee, dat is het niet. Het is een crea namiddag die je aan de hemel ziet. Ook vandaag spreken we af
aan ons lokaal van 14u tot 17u30.

20 november:
Alhoewel het vorige week ook heel leuk was, was het toch een beetje rustig. Daarom hebben we deze week
een groot spel in elkaar gestoken waarin jullie al jullie energie kwijt kunnen. We spreken af van 14u tot 17u30
aan ons lokaal.

27 november:
De dagen worden korter, de nachten worden langer, en de jassen worden dikker. Kortom de winter komt
stilaan in het land. Maar dit betekent niet dat wij ons binnen gaan opsluiten, integendeel. Vandaag gaan we
een stapje in de wereld zetten en een superleuke tocht maken vol verassingen in het Wondelgemse
landschap. We verwachten jullie allemaal aan ons lokaal van 14u tot 17u30.

4 december:
“Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen. Hoor wie klopt daar zachtjes tegen ’t raam. Het is
een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker. ‘K zal hem even vragen naar zijn naam. Sint Nicolaas, Sint
Nicolaas. Brengt ons deze middag een bezoek.”
Zoals jullie al doorhebben komt ons lieftallige Sinterklaas op bezoek. Zorg maar dat jullie allemaal flink
meespelen tijdens de kleine spelen, want je weet wat er anders gebeurd…

Anoa (takleidster):

+32 472 49 96 84

Parkiet:

+32 474 05 53 72

Steekvalk:

+32 471 50 24 85

Saluki:

+32 492 92 88 10

Kiboko:

+32 487 72 44 20
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