Paretter
mei

Woordje van de grol
Beste ouders,
De laatste echte scoutsmaand van het jaar is aangebroken! Vanaf volgende maand
kruipt de leiding weer een maand achter de boeken en zal er geregeld een activiteit
op vrijdag- en zaterdagavond gepland worden. En daarna is het natuurlijk tijd voor
kamp!
Hieronder volgen enkele belangrijke data in de maand mei:
-

-

Dinsdag 1 mei: vrijblijvend infomoment om 19u30 in de Moesjebaaz voor
ouders van de kleine takken over ons groepskamp in juli. We overlopen met
jullie alle praktische info over hoe zo’n tentenkamp juist in z’n werk gaat en
geven jullie de mogelijkheid om jullie kapoen, kabouter of welp reeds in te
schrijven na het infomoment!
Op zondag 13 mei voorzien we een tweede inschrijvingsmoment voor zowel
de grote als kleine takken om 17u na de scoutsvergadering op de Moesjebaaz.
Zondag 20 mei gaan we met de kleine takken op uitstap naar Kids Fantasy land
in Linkebeek. We spreken zoals gewoonlijk van 14u30 tot 17u af aan de
Moesjebaaz. Alle kapoenen, kabouters en welpen nemen hiervoor €4 mee!

Ook dit jaar is de flapjes-spaaractie van Joyvalle weer van start gegaan en kunnen wij
dus weer heel veel flapjes verzamelen zodat we gratis melk kunnen meenemen op
kamp!
Wat kunnen jullie doen om ons te helpen?

1) Joyvalle melk kopen
2) De houten flapjes van de flessen knippen
3) De houten flapjes aan de leiding bezorgen!
Per 10 flapjes krijgen wij 1L gratis melk op kamp, we hopen er dus heel veel te
verzamelen!!
Alvast een hele dikke danku van de hele leidingsploeg!
Indien u nog vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren. De groepsleiding,
Kaat en Camille
groepsleiding@scoutsbeersel.be

KAPOENEN
Dag kapoentjes, nog maar 2 maand en we vertrekken al op kamp!
Maar eerst nog 2 maand met fantastische, plezante, grappige, modderige,… zondagen!
Benieuwd wat we in mei gaan beleven? Lees dan snel deze paretter!
Op 6 mei is het leidingswissel. Afspraak van 14u30 tot 17u op de Moesjebaaz.

“Bij leidingswissel gaat alle
leiding voor één dagje bij
een andere tak staan. Jullie
zullen dus met andere
leuke leiding een
fantastische namiddag
beleven.”

“Wat is
leidingswissel?”

Op 13 mei gaan we verschillende leuke spelletjes
spelen. We gaan ontdekken hoe snel, slim en sterk
jullie zijn! Afspraak op de gewone uren.
Vanaf 16u45 krijgen de ouders wat info over het
kamp en beginnen de kampinschrijvingen! Kom zeker
tot bij ons om je in te schrijven!

Op 20 mei gaan we naar de binnenspeeltuin.
We gaan te voet en spreken af om 14u30 op
de MB. Om 17u zijn we terug!
Neem allemaal 4 euro mee!

Op 27 mei is er geen scouts. Geniet maar van jullie vrije zondag! J
Gelieve ons te verwittigen indien je niet kan komen!
Tilia 0476 21 49 25 Kaat 0496 11 05 62 Emiel 0495 79 43 08 Lennart 0479 08 52 53

Kabouters
Aaaahhhhhhhh… De zon begint te scheinen, de vogeltjes zijn aan het
fluiten en de bomen beginnen terug groen te zien. Hopelijk zijn julie allemaal goed uitgerust
van het kabouterweekend want er staat weer heel wat te gebeuren deze maant!
We hebben ook een telefoontje gekregen van jullie juffen en meesters. Ze vroegen of we
niet eens konden oefenen op spelling met jullie, want dat kan véél beter! De paretter staat
daarom vol schrijffouten, veel plezier!

Zondag 6 mei:
Ohnee, wat nu? De hele lijdingsploeg is door elkaar
gehaalt! Ontdek wie vandaag je leiding is en wat jullie
gaan doen. Afspraak op de moesjebaaz van 14.30-17u

Zondag 13 mei:
We hebben het vorige maand beloovd, en vandaag gaan we nog eens egt vuil worden! Zo
vuil dat jullie auders best een vuilniszak in de auto leggen... Afpsraak op de moesjebaaz van
14.30-17u.
Vanaf 16u45 krijgen de ouders wat info over het kamp en beginnen de
kampinschrijvingen! Kom zeker tot bij ons om je in te schrijven!

Zondag 20 mij:
Wat krijg je als je de woorden tuin, speel en binnen snel achter elkaar en in een andere
volgorde uitspreekd? Tuin…. Speel…. Binnen….? Binnnen… Tuin… Speel…? Binnen…
Speel… Tuin…? Binnen.. Speel.. Tuin..? Binnen speel tuin????
BINNENSPEELTUIN????
Jaja, dat lesen jullie goed kabouters! Vandaag gaan we naar een binnespeeltuin! Afspraak op
de moesjebaaz van 14.30-17u. Neem allemaal €4 mee!

Zondag 27 mei:
Aan deze saaie gebeurtenis maken we niet veel woorden vuil. VRIJ
Kan je niet komen? Is er een dringende vraag? Contacteer jullie liefste leiding:

Remko
0479 03 30 50

Emma
0471 08 70 68
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Toon
0477 235 300

WELPEN
Dag Welpen! We zijn al de maand mei en in mei leggen alle vogeltjes een ei. Deze maand is
spijtig genoeg ook al het begin van de blok voor jullie super plezante en slimme leiding.
Zondag 6 mei: Wij hebben jullie heel graag maar vandaag geeft iedereen aan andere takken
leiding. Benieuwd wie voor jullie een leuk spel heeft gemaakt? Kom van 14 u 30 tot 17 uur
naar de Moesjebaaz. Spanneeeeeend!

Zondag 13 mei: Hoeveel dingen kunnen jullie binnen één minuut uitvoeren? Dat is de vraag
waar we vandaag een antwoord op gaan vinden. Afspraak op de Moesjebaaz van 14 uur 29
minuten 30 seconden tot 16 uur 59 minuten 54 seconden.
Vanaf 16u45 krijgen de ouders wat info over het kamp en beginnen de
kampinschrijvingen! Kom zeker tot bij ons om je in te schrijven!

Zondag 20 mei: Vandaag gaan we met zijn allen
naar een binnenspeeltuin. We spreken af op de
Moesjebaaz om 14 u 30 en jullie ouders mogen je
daar ook terug komen halen om 17 uur. Neem
allemaal €4 mee!

Zondag 27 mei: Spijtig genoeg moeten we deze week vrij geven want jullie leiding is aan het
studeren.
Indien jullie niet kunnen komen, krijgen wij graag een berichtje!
Sam: 0479/06.91.43
Lauren: 0478/82.10.73
Robin: 0470/28.18.12
Camille: 0478/63.82.18

Jonggidsen

Klaar voor alweer een nieuwe maand? Hier volgt de paretter van mei!
Zondag 6 mei
Vandaag organiseren we met alle takken een leidingswissel. Dat betekent dat jullie voor
één zondag nieuwe leiding hebben! Benieuwd wie er voor jullie zal klaar staan zondag 6
mei? Kom dan zeker naar de Moesjebaaz van 14u30-17u!
Zondag 13 mei
Omdat het einde van het scoutsjaar nadert, deze week nog eens een echte
scoutsvergadering! Wat dit inhoudt? Dat verklappen we nog niet! Ontdek het zelf op de
Moesjebaaz van 14u30-17u
Vanaf 17u zijn het kampinschrijvingen!!
Vrijdag 18 – zondag 20 mei
Julllie hebben er lang op moeten wachten, maaaar we vertrekken eindelijk op
jonggidsenweekend! Duid het weekend maar in rood aan in jullie agenda’s want er
staan leuke activiteiten op het programma!!! Meer info over vertrekuren en wat jullie
moeten meenemen volgt in een aparte brief.
Zondag 27
Om te bekomen van een hopelijk fantastisch jonggidsenweekend, is er vandaag geen
scouts. Zorg maar dat jullie batterijen weer helemaal terug opgeladen zijn want
volgende week begint de laatste scoutsmaand van dit jaar al en vliegen we er dus terug
stevig in!
PS: We hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn deze maand, maar laat zeker iets
weten als je niet kan komen!
Annelies:

0473/278165

Arne:

0471/331705

Jongverkenners
Vrijdag, zaterdag en zondag 4,5,6 mei: WE GAAN op
WEEKEND. Afspraak om 18u aan het station van Halle.
Verdere info volgt nog.

Zondag dertien mei: Nu de lente helemaal is doorgebroken,
is het eens tijd om goed vuil te worden. Van 14u30 tot 17u
aan de Moesjebaaz zoals gewoonlijk.
Vanaf 17u zijn het kampinschrijvingen!

Zondag twintig mei: Vandaag nemen we een rustdag. Geen
scouts vandaag!!

Zondag 27 mei: Pak allemaal uw fiets mee, want vandaag
trekken we er op uit, als het weer het toelaat. Gewone uren
aan de Moesjebaaz.

Givers
De paretter van mij is hier! Weer een maand vol plezier en andere dingen waar ik nu ni
direct op kan komen ...
Zondag 6 mei:
Vandaag gaan we een karreke bouwen en da dan van nen berg afduwen en hopen da we ni
sterven. We doen dit aan de moesje van 14u30 tot 17u. Be there or be square!
11-13 mei:
Weekend!!! Meer info volgt!
Zondag 20 mei:
Tis bijna tijd voor het kamp en dus de hoogste tijd om te zien op welk niveau jullie
survivalskills na een jaar niksen zit. Ik weet dat jullie allemaal denken dat jullie al alles
kunnen en niks meer kunnen leren van ons, maar mss kunnen we jullie wel verassen. Wees
er dus zeker bij

Zaterdag 26 mei:
Nu we na vorige week weer echte scous zijn, gaan we deze week als echte scouts bbq’en
(barbecuen). Wij weten ni wa gelle graag eet, dus breng zelf iets van vlees mee, wij zorgen
voor de rest (als er dingen zijn da ge graag wilt en da we wss gaan vergeten, laat iets weten
). We doen dit op de moesje vanaf 7u. Het einduur hangt af van hoe goed jullie vorig week
hebben opgelet.

Kan jer er niet bijzijn? Zoals gewoonlijk, laat iets weten!!

