Scoutskalender
Lieve leden en ouders
Een nieuw scoutsjaar is weer begonnen met vele leuke activiteiten op de planning! Al onze spelletjes
gaan door op Za/Zo van 14u tot 17u (tenzij anders vermeld op de kalender!). We verzamelen steeds
aan de kerktrappen.
DATUM
29/09
06/10
13/10
20/10
27/10

GEPLANDE ACTIVITEIT
Vandaag leren we onze nieuwe vriendjes wat beter kennen en maken we een echt kabouterlokaal
Dorpsspel! Vandaag gaan we op verkenning in ons mooie dorp
Miss Kabouter!
GEEN VERGADERING
HALLOWEEN!! We verwachten jullie in jullie griezeligste halloween kostuum aan de kerktrappen om
19u voor een echte halloweenparty! Jullie mama en papa mogen jullie terug komen ophalen om 21u
aan de kerktrappen.
GEEN VERGADERING maar allemaal welkom op onze winter BBQ!
Als een echte scouts gaan we op ontdekking in de natuur!
Kabouters got talent
Wie kan het beste voor zijn eitje zorgen?
GEEN VERGADERING
Wie klopt daar aan de deur? Sinterklaas! Van 9u30 tot 12u komt de Sint ons een bezoekje brengen
Van 19u tot 21u kijken we gezellig samen een filmpje!

03/11
10/11
17/11
24/11
01/12
08/12
Vrijdag 14/12

Vanaf nu gaan we er eventjes tussenuit want jullie leiding moet studeren. Info over het kerstfeestje
volgt later!

Ben je nieuw op de scouts?
Schrijf je dan zo snel mogelijk in! Dit kan via onze site www.scoutsvelm.be  Lid worden.

Lidgeld
Het lidgeld voor werkjaar 2018-2019 bedraagt €32,90. Gelieve het lidgeld vóór 15 oktober te storten
op het rekeningnummer BE19 7350 3575 6612 met als mededeling de naam van je kind + de tak van
je kind (Vb: Lies Bosmans - Kapoenen). Op onze site vind je meer info over lidgelden (Tab: voor ouders).

Zet het in je agenda:
Winter BBQ: 3 november 2018
Scoutskamp 2019: 17 juli tot 28 juli 2019
www.scoutsvelm.be voor info over ons, de nieuwe kalenders, contactgegevens,…
“Scouts Velm” en “Kapoentjes scouts Velm” voor info, foto’s en evenementen.

Zijn er vragen of heb je ons iets te melden, laat het ons zeker weten!
Stevige linker,
Fien
0493152041 Robrecht
0471517578 Noor
Astrid
0474479535 Lisa
0494883639
Noorbrugmans@gmail.com
Astridlacroix96@hotmail.com

0478183662

