Beste ouders,
Beste verkenners & gidsen en seniors,
Naar jaarlijkse gewoonte is er voor de twee oudste takken, de vg’s en seniors, opnieuw een midweek!
Deze gaat door van maandag 6 maart (voor de seniors) en van woensdag 8 maart (voor de vg’s)
tot en met zaterdag 11 maart. De seniors starten maandag om 17u en de vg’s worden woensdag
eveneens vanaf 17u verwacht.
Wat is dat nu precies een midweek? Het concept van een midweek is dat we onze dagdagelijkse
bezigheden uitvoeren vanaf een andere thuisbasis: de scouts. Dit houdt in dat iedereen ‘s ochtends op
tijd opstaat om naar school te gaan, na school rechtstreeks terugkeert naar de scouts en daar blijft
slapen. Na school is er een verplicht huiswerkmoment, en wie wil kan ook zijn hobby’s uitoefenen. Dit
moeten we wel op voorhand weten. Hiervoor hebben we een online formulier aangemaakt: Klik hier om
naar het formulier te gaan. Dit is verplicht in te vullen, samen met jullie ouders. Het is ook de
bedoeling dat iedereen zich houdt aan de opgegeven uren. Eens ingevuld, beschouwen we je als
ingeschreven. Deze inschrijving maak je definitief door 30 euro (voor de vg’s) en 40 euro (voor de
seniors) te betalen bij aankomst.
De planning:
Voor de seniors:
Maandag worden de seniors om 17u verwacht en beginnen we met de opbouw. De seniors slapen in
tenten, vergeet dus zeker niet voldoende warme kledij en eventueel dekentjes mee te brengen.
Aangezien we meteen beginnen met de opbouw, is er op maandag geen tijd voorzien voor huiswerk.
Als jullie taken hebben tegen dinsdag, probeer die dan al op voorhand te maken.
Voor de vg’s:
De vg’s starten woensdag om 17u. Ook voor hen is er die dag geen huiswerkmoment ingepland.
Voor beide groepen:
Donderdag is er wel een huiswerkmoment voorzien, waar iedereen in stilte kan werken aan taken en
toetsen. Na het avondeten zorgen wij steeds voor een avondactiviteit. Donderdagavond kijken we
uiteraard naar de match GentGenk! Zaterdagvoormiddag ruimen we op, in de namiddag spelen we nog
een spel. Om 17u mogen jullie je lieve spruiten meenemen naar huis!
Douchen op de scouts is niet mogelijk. Als je wilt douchen, kan je dat na school thuis gaan doen.
Vergeet dit dan niet aan te geven op het inschrijvingsformulier, zodat wij weten dat jullie later op de
scouts toekomen en ons geen zorgen moeten maken.
Verder beloven wij dat we goed voor jullie kind(eren) zullen zorgen. We zien erop toe dat iedereen op
tijd naar school vertrekt en dat we altijd een oogje in het zeil houden, maar daarvoor hebben we
natuurlijk wel uw medewerking nodig.
Om de organisatie en communicatie te vergemakkelijken, moet u de bovenstaande link
waarheidsgetrouw invullen. Alleen met een perfect ingevuld formulier, kunnen wij de zorg voor uw
kind(eren) garanderen.

Wat brengen jullie zeker mee:
perfect uniform

pull

warme jas

tshirt

schoenen (+ reserve!)

kleren die vuil mogen worden (!!!)

pyjama

keukenhanddoek

matje

zaklantaarn

kousen

broeken

gezelschapsspelletje(s) !!! (Breng
er één of meerdere mee, die je
zelf leuk vindt.)

identiteitskaart (!!!)

toiletgerief

ondergoed

warme slaapzak

zakmes

Wat nemen jullie zeker niet mee:
 alcoholische dranken,
 energiedrankjes,
 snoepen, chips, koeken (jullie krijgen genoeg eten),
 drugs,
 sigaretten (voor de vg’s).
Rokende seniors hebben de mogelijkheid om te roken in een aparte, afgeschermde rokersruimte en dit
enkel nadat de vg’s gaan slapen zijn. Voor de vg’s is roken strikt verboden.
Wie betrapt wordt op het bezit of het nuttigen van alcohol of drugs, gaat naar huis.

Verder zijn wij ook altijd bereikbaar voor de ouders. Onze contactgegevens vindt u hieronder.
Vg’s:
●
●
●
●

Ara (takleider): 0475/587876
Brulaap: 0468/165511
Kyang: 0478/043471
Gnoe: 0472/248191

Seniors
● Kameleon (takleider): 0498/375152
● Goendi: 0498/126866
Als om een of andere duistere reden echt niemand van bovenstaande personen bereikbaar is, kan u
ook steeds bellen naar de eenheidsleider Jakhals: 0479/795956.
Overtuigd? Schrijf dan in via de bovenstaande link. Dit doe je ten laatste vrijdag 3 maart!
Een stevige linker en hopelijk tot op midweek,
De leiding

