Paretter April

Beste leden en ouders,
Het groepsweekend van vorige maand zit er spijtig genoeg op. We hebben er met
de leiding even hard van genoten als de kinderen zelf! Gelukkig kunnen we nu
allemaal beginnen uitkijken naar KAMP!!
Klein kamp: 4 – 11 juli.
Groot kamp: 21 – 31 juli.
De inschrijvingen voor zowel groot als klein kamp zullen plaatsvinden op 5 mei en
11 mei, om 17u op de Moesjebaaz.

We beginnen de maand april meteen goed, met onze jaarlijkse Skoetequiz op
zaterdag 6 april in de feestzaal van Beersel. Als jullie niet ingeschreven zijn zijn
jullie natuurlijk ook welkom om te komen genieten van de vele soorten bier op de
streekbierenbar.

Met Pasen wordt er wel scouts gegeven. Mogen we nog eens uitdrukkelijk vragen
om de leiding iets te laten weten als jij/jouw kind niet kan komen naar de
vergadering. Zo kunnen zij tijdig dingen aanpassen moest het nodig zijn.

Wij eindigen met de leiding de maand met ons leidingsweekend. Als gevolg
hiervan zal er de laatste zondag van april dus geen scouts worden gegeven.

Groetjes en een zalig paasfeest

Grol
Lauren Lambrecht, Camille Verheyden & Remko Dehertogh
groepsleiding@scoutsbeersel.be

KAPOENEN
Deze maand geven we maar 2 vergaderingen maar het zal
toch een supertoffe leuke geweldige maand worden!
Zondag 7 april: Zaterdag organiseren we een scoutsquiz voor de ouders.
Er zal zondag dus geen scouts zijn. We zien jullie terug volgende week!
Zondag 14 april: Aangezien we vorige week geen scouts hebben gehad
gaan we deze week extra actief zijn! We spreken af aan de moesjebaaz
van 14u30 tot 17u.
Zondag 21 april: Vandaag spelen we het grote paasspel. We verwachten
jullie om 14u30 aan de moesjebaaz en om 17u mogen jullie terug naar
huis.
Zondag 28 april: Deze week is de leiding op leidingsweekend dus zal er
helaas geen scouts zijn
Dat was het dan weer voor deze maand!
Als je nog vragen hebt of je kan niet komen, laat ons dan zeker iets
weten!
Tom ; 0479 76 29 97
Louka ; 0471 49 51 37
Annabelle ; 0470 22 51 79

Kabouters
Zondag 7 april: De leiding is nog aan het bekomen van het
harde denken op de quiz van gisteren en kan geen leiding
geven vandaag. We zien jullie terug volgende week! Jullie
mogen altijd jullie ouders overtuigen om mee te komen doen
of zelf mag dit ook.

Zondag 14 april: We weten allemaal dat jullie soms wel
eens bengels kunnen zijn, maar hebben jullie wel die
maffiaskills die nodig zijn om te overleven in het harde
klimaat van de hedendaagse wereld. Kom het ontdekken in
ons maffiaspel aan de Moesjebaaz op de gewone uren.

Zondag 21 april: Vandaag
is het Pasen! Tijd dus om
een megagroot geweldig
paasspel te spelen. Weeral
afspraak aan de
Moesjebaaz en op de
gewone uren.

Zondag 28 april: Jullie leiding is op leidingsweekend en
zal/kan geen leiding geven vandaag. We zien jullie terug in
mei!
Als je niet kan komen, vergeet dan niet te verwittigen.
Max: 0479 89 07 93
Britt: 0472 01 34 52

WELPEN
APRIL
zondag 07/04
Dit weekend vindt de befaamde Skoetequiz plaats, waar jullie leiding het heel druk
mee zal hebben en jullie hebben dit weekend dus geen scouts. Maar niet getreurd,
volgende week zij we er weer.

zondag 14/04
Aangezien er vorige week geen scouts was is het tijd dat we er nog eens goed
invliegen. Een spel waar niet alleen genadeloze tactiek nodig is maar ook brute
kracht, wie zal als winnaar uit de bus komen? Je komt het te weten tussen 14u 30
en 17u aan de geliefde mb.

zondag 21/04
Het wordt weer een vergadering vol actie en avontuur, veel kunnen we nog niet
verklappen maar omdat jullie het zijn kunnen we al zeggen dat de paashaas er voor
iets tussen zit… We verwachten jullie van 14u 30 tot 17u aan de mb.

zondag 28/04
Na het groepsweekend vindt traditiegetrouw ook het leidingsweekend plaats en dus
deze laatste zondag van de maand zal er geen scouts zijn. Tot volgende
maand!!!!!!!
Als uw zoon niet kan komen of later zal zijn, ontvangen wij graag een berichtje.
Sam: 0479/06.91.43

Toon: 0477/23.53.00

Sieben: 0471/70.47.40

Jonggidsen
Zondag 7 april: Omdat het gisteren onze quiz was, geven we

vandaag vrij zodat jullie leiding goed kan uitrusten voor volgende
week. Dus er is geen scouts vandaag.

Zondag 14 april: Het is een keer tijd

om jullie lekker vuil te maken, we gaan wel nog niet te veel verklappen
maar proper zal het niet worden. Afspraak van 14u30 tot 17u aan de MB.

Zondag 21 april: Het is vandaag Pasen en daarom

spelen we een groot paasspel met iedereen. Jullie
worden verwacht van 14u30 tot 17u aan de MB.

Zondag 28 april: Geven we terug vrij omdat jullie

leiding zelf weg is op weekend en we zien jullie graag
terug in de maand mei

Als jullie niet kunnen komen, gelieve een berichtje te sturen.
Arne: 0471 33 17 05
Robin: 0470 28 18 12
Emma: 0471 08 70 68

Jongverkenners
7 april: Vandaag geen scouts omdat het gisteren al
onze fameuze skoetequiz was. Rust maar eens
goed uit in uwe luie zetel.

14 april: Trek vandaag maar jullie vuile kleren aan want we gaan
ravotten. Tip: oefen alvast thuis hoe je van een appel kan bijten
zonder handen…

21 april: Het is vandaag Pasen en daarom
spelen we vandaag ook een super tof
paasspel. Wie kan het meeste paaseitjes
vinden en opeten?

28 april: Ook vandaag geen scouts want jullie leiding is op
leidingsweekend.

Laat ons iets weten indien je niet kan komen!
Lauren: 0478/82.10.73
Lennart: 0479/08.52.53

Beste Givers van Scouts Beersel,

Een nieuwe maand betekent zoals altijd een nieuwe paretter. Ook de maand april is hierin geen
uitzondering. Waarin is de maand april wel een uitzondering, is het feit dat we deze maand niet een,
niet drie, maar twee keer vrij geven deze maand. Wanneer en waarom lezen jullie verder in deze
correspondentie.

Agendapunt 1: Zaterdag 6/ zondag 7 april
Zaterdag 6 april organiseren we voor de derde keer een scoutsquiz, toepasselijk de ‘Scoutekwis’
genoemd. Omdat wij, de leiding ploeg van scouts Beersel, het heel het weekend druk hebben
met de quiz, kan er op zondag 7 april spijtig genoeg geen scouts worden voorzien. Onze excuses
hiervoor.

Agendapunt 2: zondag 14 april
Dit is een zondag zoals we hem kennen. Er wordt een bordspel gespeeld, een klassieker zelfs.
We gaan een licht tot zwaar aangepaste versie van ‘Kat-en-muis’ spelen. Alle deelnemers
worden verwacht om 14:00 uur aan het park ‘Schavyes’. De bijeenkomst wordt verwacht af te
lopen om 16:30 uur.

Agendapunt 3: zondag 21 april
Vandaag is het Pasen. Ook wij, de leidingsploeg van scouts Beersel, willen ons steentje bijdragen
aan de herdenking van Onze Heer en redder Jezus Christus zijn herrijzenis. In zijn eer spelen wij
vandaag een spel met alle leden van scouts Beersel om zo maximaal onze dankbaarheid te
tonen aan Onze Heer. Wij weten ook dat deze dag door velen met familie en naasten wordt
gevierd, daarom vragen wij om iets te laten weten als u niet kan komen. Kwestie dat wij weten
hoeveel Paaskaarsen we moeten bestellen om uit te delen op het einde van de heilige dag. Op
deze dag des Heren worden de deelnemers verwacht om 14:30 uur aan de lokalen van de
Moesjebaaz en loopt de vergadering ten einde om 17:00 uur.

Agendapunt 4: zondag 28 april
Omdat wij, de leidingsploeg van scouts Beersel, op weekend zijn om reden die niet we niet
verder meedelen naar een onbekende locatie, zullen wij niet aanwezig op de vergadering van de
dag. Om deze reden zullen we deze dan ook af lasten. Onze oprechte excuses hiervoor.

Dit waren de agendapunten voor de maand april. Wij hopen iedereen voltallig te zien.

