Maart
April

Hallo iedereen!
Deze maand staat een heerlijke alternatief voor Steakdag en knotsgekke zondagen op het
programma! De rest van deze maandschors bevat veel handige en duidelijke informatie. Dus zeker
allemaal lezen !!!

STEAKDAG: 27 MAART 2021 (ONDER VOORBEHOUD)
Op zaterdag 27 maart organiseren wij een alternatief voor onze Steakdag! Dit
evenement moet nog goedgekeurd worden en staat daarom onder voorbehoud!
We nodigen jullie allemaal van harte uit om de komende dagen jullie mailbox in de
gaten te houden voor verdere info!

MONDMASKERS TE KOOP!
Jullie hebben het misschien al gezien of misschien ook niet, maar Scouts en Gidsen Peutie
verkoopt zijn eigen herbruikbare mondmaskers! Mega cool, toch?
Wil jij ook een herbruikbare mondmasker van de allerleukste Scouts op de wereld ?!
Hier wat praktische info:
- Prijs:
1

€6,50

2

€13

3

€18

- Betaling gebeurt via overschrijving: BE13 4249 1176 3139
(Vergeet naam + aantal niet te vermelden)

-Ze zijn unisex en bestaat niet in speciale kindermaten.
- Bestellen kan via de link dat is terug te vinden op onze site,
facebook en instagram!
Wees er snel bij, het aanbod is niet supergroot! (Bij groot
succes komt er een 2e verkoop)
Zit je met een vraag? Contacteer ons gerust!

We zijn er bij-na, We zijn er bij-na maar nog niet
helemaal!
De grote vakantie staat nog niet voor de deur, maar wij zijn wel al bezig met het kamp! Om jullie mee
te laten dromen over dit kamp, geven we al wat praktische informatie door.
Dit jaar trekken we erop uit richting Limburg. De eerste 2 weken van augustus zal een wei in Pelt dienst
doen als onze thuisbasis.
De givers en jong-givers mogen 3 extra dagjes vroeger genieten van het kamp! Dit jaar keren ook de
Jong-givers en Givers terug op het moment dat de kapoenen en wouters naar huis gaan.
De kapoenen en wouters vertrekken met de bus en worden een weekje later aan het kampterrein
opgehaald door hun ouders.
8-15/08: Kapoenen en Wouters
5-15/08: Givers en Jong-givers
We zullen ook de prijzen al meegeven zodat jullie dit kunnen inplannen in het
vakantiebudget:
kapoenen en wouters: €110
givers en jong-givers: €140
Voor ouders en leden die nog niet echt vertrouwd zijn met een scoutskamp, volgt er nog een
infoavond. De datum voor deze infoavond moet nog bepaald worden, maar dit zal in mei
plaatsvinden. Vanaf de infoavond starten de inschrijvingen voor het kamp en worden er concrete
uren en plaatsen voor vertrek en terugkomst bekend gemaakt. De inschrijvingen zullen lopen tot
eind juni.
Eind juni sturen we ook een kampboekje door met alles wat jullie moeten weten over het kamp van
dit jaar. SPANNEND!

Hier komt het varken met de lange snuit en de maandschors is uit. Dit was het dan voor deze
maandschors. Moest je nog vragen hebben dan kan je ons steeds aanspreken zondagavond na de
scouts aan de poort, stuur ons een mailtje of bel even.
Doelgerichte Zwaan

(0491/50.20.74)

Golden Retriever

(0470/03.23.11)

Nonchalant Zeepaardje

(0476/03.70.56)

KAPOENEN
Jeej de scouts mag blijven doorgaan! Maar dit betekend wel dat jullie jullie elke week moeten inschrijven, dus vergeet dit
zeker niet
. De scouts zal doorgaan van 13u tot 15u, dit is helaas een uurtje minder dan normaal maar wij gaan zeker
er een leuke dag van maken. Soms zijn de uren gewijzigd of gaat het op een andere plek door. Dit wordt dan vermeld in
de maandschors, dus vergeet zeker niet om deze voor elke vergadering te checken!
07/03

Vandaag gaan we onze sportieve kleren aantrekken! Zal jij tonen dat jij de sportiefste
bent van de scouts?

Wat denk je ervan dat we Peutie toch een stukje mooier maken? Vandaag trekken
wij op pad om vuil te rapen dus trek maar goeie schoenen aan.

21/03

Wat zouden we kunnen maken met verschillende soorten fruit?
Als jij fruitsla hebt geraden ben je juist! Graag willen we dat je 2euro meeneemt!

Het is geen scouts zonder bosspel dus we trekken vandaag het bos in!
Beetje genieten van de schaduw!

04/04

28/03

Het is GEEN scouts vandaag, jammer.
MAAR er is wel een leiding jarig vandaag! Spotlijster wordt 20jaar vandaag!
Hoe GEK?!

WEER GEEN SCOUTS?! Hoe is dat nu mogelijk?? Maar niet getreurd lieve
kapoentjes volgende week is het wel weer scouts!

18/04

14/03

Vandaag worden we lekker nat als het

zonnetje

11/04

schijnt natuurlijk!

Misschien best extra kleren meenemen, zodat je geen koud hebt.

Vandaag is er GEEN scouts op ons terrein maar trekken wij naar
Drie Fonteinen in Vilvoorde. De leiding zal je daar opwachten!
Een Mail volgt nog dus hou die maar in het oog!

25/04
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VERGEET ZEKER NIET
- Scouts van 13-15u
- Drinkbus met wat
meegeven
- Inschrijven voor e
zondag verplicht!
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11/04
Eens zien wat jullie
nog allemaal kunnen
van technieken

Ik zeg dat we eens
gaan varen op het
meer van Peutie
18/04
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21/03
We bouwen
kampen
vandaag

Pfff, Ik heb
honger!!!!!!

Honger?
Geen zorgen!
28/02 gaan de
wouters koken!
Meer info via mail!
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Maandschors
Maart-april
14/03: we gaan iets
leuk knutselen!!

We zijn heel blij dat we jullie
allemaal terug kunnen zien! Als je
een vraag zou hebben kan je altijd
een mailtje sturen naar: jonggivers@scoutsengidsenpeutie.be.
Groetjes van jullie allerliefste
leiding: Ongedwongen Wasbeer,
Wilskrachtige Wever, Nonchalant
Zeepaardje, Dartele Kwikstaart,
Fidele Schaarbek en Vredig Rendier
xxx

20/03 zaterdagavond:
meer info volgt nog
via mail!!

28/03: iets met touw en balken

04/04: GEEN scouts
11/04: GEEN scouts
24/04 zaterdagavond:
19u30 kampvuur

GIVERS
Beste GiVers,
Bij deze een simpele puzzel als maandschors… Veel plezier!
Moest jullie hoofd bij sommige raadsels ontploffen, kunnen jullie steeds op bijstand rekenen via
givers@scoutsengidsenpeutie.be of 0470/51.19.29 of andere communicatiekanalen.
Alle zondagactiviteiten in Peutie gaan door van 15u30 tot 17u30, uitzonderingen zijn hier
aangegeven. Inschrijven via www.scoutsengidsenpeuite.be is verplicht (voor woensdag 19u)!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Op di1t momen/t van de d0ag word5t het donker. 21u30-23u30
2. É2én va1n /de vie0r elemen3ten
3. G2roep w8oningen. /Fiet0s mee3nemen!
4. 2N5ie/t pr0op4er
5. 1S8tu/k g0ron4d
6. Alcoho0lische d6rank n/a vinific0atie (voor onze kas). Mee3r info volgt!
7. B1om4en/v0ege3tatie
8. 4/04se11/04llA

Waarom maakt de giverleiding
het altijd zo moeilijk voor ons?
Is gewoon activiteiten
vermelden te simpel?!

