MAANDPROGRAMMA
MEI - JUNI

SCOUTS BAARDEGEM

VOORWOORD
Ouders, leden en andere sypatihsanten van onze scouts
Welkom in het laatste maandprogramma van dit scoutsjaar.
Ja ja, u leest het goed.
Het is tijd voor het laatste maandrpogramma van het jaar.
Ouh nee! Dan zit het scoutsjaar er bijna op of wat?
Maarrrr, niet getreurd, er staan nog een hele boel leuke dingen op de
planning.
Lees dit maandrogramma grondig door. U vindt hier meer informatie
over de vergaderingen die vanaf midden mei op vrijdag zullen
doorgaan, de groepsuitstap, het kamp en nog veel meer.
.

BEDANKT!
Bedankt, bedankt, bedankt!
Zowel onze fuif, als het vynilkafaat, als de
kinderfuif waren een groot succes! Meerdere
records werden dit jaar gebroken en dit was niet
gelukt zonder jullie. Nog nooit was er zo veel
volk en nog nooit werd er zo veel gedronken.
Het was een evement waar wij als leiding alleen
maar trots op kunnen zijn. De centjes zullen
goed gebruikt worden, dat is beloofd!
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Bedankt, bedankt, bedankt!

Bedankt!
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Het einde van het jaar komt dichterbij, wat voor
de leiding ook betekent dat de examens bijna
voor de deur staan. Daarom worden de
vergaderingen vanaf midden mei naar vrijdag
verplaatst. Vanaf 13 mei wordt iedereen op
vrijdag aan de scoutslokalen verwacht en dit tot
het einde van het jaar. Een paar speciale gevallen
hierbij zijn de kampvoorstelling (vrijdag 13mei),
geen vergadering in het weekend van 24-26 juni
en de groepsuitstap op 2 juli. Meer info hierover
leest u in het volgende deel van het
maandprogramma.

KASACTIVITEIT
GIVERS:
Moederdag is als iedereen moeder bedient en zij doet alsof ze het
extra werk niet erg vind. Onze bekendste aforist wist het 100 jaar
geleden al, er zit werk in verwend worden. En omdat onze teerbeminde
mama’s, moekes en moeders al genoeg in de weer zijn, willen wij dat
werk verlichten. Daarom verkopen onze Givers ontbijtpakketten voor
moederdag, zakken ochtendgeluk die 8 mei al eens handig van pas
kunnen komen. Voor het ridicuul bescheiden bedrag van 15 eurotjes
krijgt u niet enkel een uitgebreid ontbijt, een kookvrije ochtend en
ongetwijfeld zeer goede punten bij de mama, maar ook nog eens een
heer-lijk zelfvoldaan gevoel. Want de opbrengst gaat integraal naar
het giverkamp. Zo kunnen onze onschuldige deugnieten extra mooie,
zotte en leerrijke activiteiten doen. Meer info over onze prachtige
ontbijtpakketten vindt u op het facebookevenement of via
onderstaande link. Alvast 10 maal bedankt!!
https://docs.google.com/forms/d/1Z7Erny4heuJkeM_Qv8Qr7bxWlWxyq4tUNNa0t8lgcuU/viewform?

2.

GROOT KAMP
Kampdat
Het kamp komt nu wel echt dicht bij. Over iets meer
dan twee maand, vertrekken de eerste al richting de
kampwei. Deze kampwei ligt dit jaar in het Franse
Englancourt. Een klein dorpje net onder de grens met
Frankrijk.
Binnenkort is het kampvoorstelling waar jullie alle
nodige informatie over het kamp zullen ontvangen,
het kampthema te weten komen en jullie kunnen
inschrijven. Zeker de moeite dus om hier naartoe te
komen!
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Hier al kort alle informatie die jullie nodig hebben
over het kamp.

Aangezien ons kamp plaatsvindt in Frankrijk, wijzen we
jullie er graag nog eens op dat een minderjarige die zonder
ouders of voogd naar het buitenland reist een reistoelating
nodig heeft. Deze moet aangevraagd worden op het
stadhuis. Meer informatie hierover vinden jullie terug op
de website van 't Stad.

Englangcourt

3.

KAMPVOORSTELLING

Door corona is de kampvoorstelling al een aantal jaar niet kunnen doorgaan.
Maar om jullie alle nodige informatie te bezorgen en al jullie vragen te
beantwoorden blazen we dus opnieuw wat leven in deze oude traditie. Kom
een lekker drankje dinken aan een gezellig vuurtje en kom terwijl alles te
weten over wat wij deze zomer voor jullie in petto hebben. Ook de
inschrijving voor het groot kamp zullen hier plaatsvinden. Acheraf inschrijven
kan natuurlijk ook nog altijd via de website. De kampvoorstelling vindt plaats
op vrijdag 13 mei om 20u. Deze vrijdag wordt er dus geen vergadering
gegeven.

13
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2juli

GROEPSUITSTAP

Naar jaarlijkse traditie sluiten we ons scoutsjaar af met de
groepsuitstap. Dit jaar vindt deze plaats op zaterdag 2 juli.
En we gaan naar... VERRASSING!!!!
Wat we precies gaan doen kunnen we nog niet verklappen.
Maar het wordt beloofd een onvergetelijke dag. Meer
informatie volgt nog via een later mailtje. Hou de mails in
die periode dus extra in de gaten!
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