Belangrijke data:
3 maart: geen vergadering
8-9-10 maart: Groepsweekend

Februari

Februari 2019

Beste ouders, leden en sympathisanten
De examens zijn voorbij voor de studenten van onze leidingsploeg. Dit betekent dat het weer
tijd is voor vergaderingen binnen de eigen tak!
Er staat al onze leden dan ook weer een super leuke maand te wachten.
Alle info over de vergaderingen kunnen jullie nog steeds terug vinden in onze deugeniet op de
site.
Ook ons groepsweekend komt er aan! Dit zal doorgaan van 8 tot 10 maart. Info rond het
groepsweekend volgt hieronder.

Tot volgende maand en ne stevige linker,
De groepsleiding
Katrien, Thibaut en Amine
Voor vragen en informatie kan U ons altijd contacteren op het volgende e-mail adres:
groepsleiding@xaveriusstrita.be

hey daar disneyfans,
mijn naam is mickey mouse en ik zit met een probleem
L, ik ben al mijn disneyvriendjes kwijt. kunnen jullie
mij helpen zoeken?
eerst en vooral zoek ik mijn hartendief, mijn vlam,
mijn wederhelft, minnie mouse!! kunnen jullie mij
hieronder de juiste weg tonen?

ziezo, dat was gemakkelijk! nu mijn andere vriendjes.
die kan ik vinden op groepsweekend en daarvoor heb
ik jouw hulp nodig. kom jij ook mee op weekend?

we spreken af aan de lokalen op vrijdag 8 maart om
stipt 19u! voor de heenreis nemen we samen de bus
naar onze bestemming. wij verwachten dat iedereen
vrijdagavond zijn buikje al heeft gevuld. zondag 10
maart mogen de mama’s en papa’s jullie terug komen
halen in balen om 15u.
tot dan!
groetjes,
mickey mouse

PRAKTISCHE ZAKEN:
We spreken af aan de lokalen op vrijdag 8 maart om stipt 19u! Voor de heenreis nemen we samen
de bus naar onze bestemming. Wij verwachten dat iedereen vrijdagavond zijn buikje al heeft gevuld.
Zondag 10 maart mogen de mama’s en papa’s jullie terug komen halen in Balen om 15u.
Adres weekendhuisje: De Malou, Zwaluwstraat 2, 2490 Balen
Wat nemen we allemaal mee op zo’n disneyweekend?
Een gepaste outfit natuurlijk!
- De kapoenen komen als: Frozen
- De wouters als: Jungle Book
- De jogi’s als: Winnie The Pooh
- De givers als: Sneeuwwitje
- Toiletgerief (Tandenborstel, tandpasta, borstel, washandje,...)
- Voldoende warme kleren en ondergoed
- Slaapzak
- Dekbedovertrek
- Kussen + kussensloop
- Stevige schoenen + reserveschoenen
- Eventueel zaklamp
- Regenkledij
Wat nemen we zeker NIET mee: snoep, speelgoed, elektronica, huisdieren, de mama en verboden
drankjes.
De prijs voor het hele weekend bedraagt € 30. U mag dit bedrag overschrijven op het
rekeningnummer van onze groep Scouts Xaverius-St-Rita. (met vermelding: “Groepsweekend +
naam en tak” van uw zoon/dochter): BE46 0014 3088 9436
Gelieve voor 1/03 te betalen, dan weten wij hoeveel eten we moeten voorzien.
Indien u nog vragen zou hebben dan mag u zich steeds richten tot groepsleiding@xaveriusstrita.be
Tot op weekend!
Groetjes en ne stevige linker van de voltallige leidingsploeg!
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Ewa drerries! Als jullie dit lezen heeft jullie leiding de examens van vorige maand overleefd.
Op naar tweede zit, daar betaalt ge uiteindelijk ook voor he ;) Ook in de kortste maand van
het nieuwe jaar hebben we weer heel wat leuke vergaderingen voor jullie klaar staan

Zondag 03/02 - 15:00u - 17:00u - schaatsen a niffauw!
Vandaag gaan we de schaatsbaan van Deurne overnemen. We
verwachten jullie om 15:00u aan de schaatsbaan op de
Ruggeveldlaan. Neem zeker handschoenen (serieus, pak da mee
want anders vliegde terug buiten), 4 EUR en je identiteitskaart
mee.

Zondag 10/02 - 09:00u - 12:00u - technieken a niffauw!
Hoog tijd om jullie scouteske technieken nog eens op te frissen! Hoe leg ik ook weer een
mastworp? Hoe lees ik een stafkaart? Wat is een sjorbalk? Kom dat en nog veel meer vandaag
te weten!

Zondag 17/02 - 09:00u - 12:00u - sporten a niffauw!
1234 hop naar achter hop naar voor, 1234 even rust en dan weer door! Trek vandaag jullie
meest flashy sportoutfit aan want stilzitten gaan we niet doen!

Vrijdag 22/02 en zaterdag 23/02 - totemweekend
Voor de uitgebreide info over het totemweekend verwijzen we naar de mail die eerder is
verzonden. Concreet ziet de planning er als volgt uit:
DERDEJAARS ZONDER VOORTOTEM + LUNA: jullie verwachten we op vrijdagavond
22/02/2019 omstreeks 20:00 uur aan de scoutslokalen in perfect uniform (= das, hemd, groene
broek, botinnen aangeraden). Geen excuses à la ‘maar ik ben mijn hemd kwijt’ of ‘mijn groene
broek is in de was’. Geen uniform aan = terug over huis. Neem zeker een extra set kleren mee
die vuil mogen worden evenals een matje, slaapzak en toiletzak. Zoals jullie kunnen afleiden
uit het gerief dat jullie meenemen overnachten jullie op locatie.

DERDEJAARS MET VOORTOTEM: jullie verwachten we ook op vrijdagavond
22/02/2019 omstreeks 20:00 uur aan de scoutslokalen in perfect uniform. Jullie zullen ons
bijstaan met het voorbereiden van de totemceremonie en ons mee helpen alles in goede banen
te leiden.
EERSTEJAARS + TWEEDEJAARS: jullie zijn welkom op zaterdag 23/02/2019 omstreeks
20:00 uur aan de scoutslokalen voor de totemceremonie. Dit is niet verplicht, maar jullie
aanwezigheid is zeker en vast een meerwaarde! Ook jullie verwachten we in perfect uniform.
We vermoeden dat de totemceremonie tot 00:00 uur kan duren, maar dit kan natuurlijk uitlopen.
Als jullie liever al wat vroeger willen doorgaan kunnen we dat zeker bespreken.

Dikke kussen van de beste leiding,
Thibaut
Stephanie
Kevin
Tom
Jasper

0470/43.76.62
0491/64.85.44
0499/70.22.75
0471/33.18.94
0495/45.76.93

givers@xaveriusstrita.be
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