Scoutsgroep 2 0 4 e FOS Open scouting
De Tortels
Maandbrief Wolven: September – Oktober
Er zijn 56 dagen zomervakantie voor de scouts weer gaat beginnen, maar het grootste probleem
waar we nu weer mee zitten is dat we iets moeten verzinnen…
BIJ-VOOR-BEELD:
17 september: OVERGANG!!!!!! Hou die spierballen maar klaar en maak je handjes maar warm,
want dit wordt een stevige vergadering! Jullie starten in jullie tak van vorig jaar en aan het einde
zullen jullie enthousiast verwelkomd worden door jullie nieuwe leiding. J
Neem misschien een warme pull en/of handdoek mee voor na de vergadering, want de ervaring
leert dat niemand proper huiswaarts keert. Tip aan de ouders, indien u met de auto komt, is het
verstandig om uw zetels te bedekken en uw neus van een wasknijper te voorzien.
We zien jullie graag verschijnen aan de Zandbergen om 14u waar jullie om 18u ook mogen
opgehaald worden.
Adres: Spesbroekstraat 51, 9032 Wondelgem
24 september: GEEN vergadering, de leiding is op teambuilding op Saamdagen!
1 oktober: WOEHOEWWW we verwelkomen vandaag enkele nieuwe gezichten! Jullie komen ook
jullie roedel te weten en leren enkele (grappige) feitjes over jullie leiding. Jullie worden van 14u tot
17u op het lokaal verwacht. Daarna kunnen jullie je beentjes rustig onder tafel schuiven op het
eetfestijn. Hier krijgen jullie binnenkort nog een mail over.
8 oktober: Wij hebben vandaag het eerste groot spel van het jaar in petto! De leiding is alvast
heeeeeeel competititief! We spreken af van 14u tot 18u op het lokaal.
15 oktober: MUAAHAHAH klaar om te griezelen? Wij zullen ’s avonds deelnemen aan een
halloweentocht om onze seniors hun buitenlandse reis te steunen. Verdere info volgt later via mail.
Kom als je durft…
22 oktober: Deze vergadering zullen wij jullie kennis van kleine spelen wat bijschaven. Allen welkom
van van 14u tot 18u op het lokaal.
28 tot 30 oktober: We vertrekken met de (assistent)-roedelleiders op weekend! Voor de andere zal
er dit weekend geen vergadering zijn. Verdere info volgt!
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 altijd
bellen:
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