Belangrijke data:
23 september: Overgang
5-6-7 oktober Takweekend
Givers
12-13-14 oktober:
Takweekend Kapoenen &
Jonggivers

September-oktober

Xaverius-St.Rita A21/46G

September 2018
Dag beste ouders, leden en sypathisanten,
De zomervakantie is weer voorbij, we zijn halfweg september, dat betekent de
start van het nieuwe scoutsjaar! En volgens de traditie begint het nieuwe jaar
natuurlijk met Den Overgang! Deze gaat zondag 23 september door aan onze
lokalen. Ook dit jaar maken we er een spetterende dag van voor de hele familie.
Zeer lekker eten zal worden verzorgd door OP Baloe, je kan deze bestellen met
het inschrijvingsformulier te vinden op onze website. Een brief met alle
informatie over Den Overgang vindt U eveneens op onze website.
Wij als leidingsploeg zijn er helemaal klaar voor en hebben er veel zin in!
Inschrijven kan op de overgang, via mail, of op elke zondag na de vergadering.
Uitgebreide informatie over het inschrijven kan u vinden op onze website
Dassen, dasknopen, kapoenentruien en groepsT-shirts zijn eveneens op zondag te
verkrijgen.
Mogen wij vragen om steeds in perfect uniform naar de vergaderingen te komen!
Wij kijken er al naar uit, hopelijk jullie ook!
De groepsleiding,
Katrien, Thibaut en Amine
U kan ons steeds bereiken op: groepsleiding@xaveriusstrita.be

Op zondag 21 oktober is het geen vergadering omwille
van het leidingsweekend.

Borgerhout, augustus 2018

Betreft: overgang
Beste leden, ouders, oud-leiding, vrienden en sympathisanten,
De vakantie is nog niet voorbij, maar toch nodigen wij jullie alvast uit voor onze jaarlijkse overgang.
Deze gaat door op zondag 23 september. Net zoals de voorbije jaren gaat ´Den Overgang´ door aan
de lokalen.
Overheerlijke hapjes en drankjes aan democratische prijzen zullen worden voorzien door de
oudervereniging Op Baloe. Inschrijvingsformulier voor het bestellen van al dit lekkers volgt.
Programma overgang:
11u: aankomst
11.30u: start met show
12.00u: eten + randanimatie
13.30u: overgangsproeven
15.30u: slotmoment
15.45u: taart en koffie

De leidingsploeg heeft hier hard aan gewerkt en hoopt dan ook jullie talrijk te mogen ontvangen op
deze mooie dag!
Voor meer info, aarzel niet en contacteer iemand van de groepsleiding.
Tot dan!
De leidingsploeg en groepsleiding
groepsleiding@xaveriusstrita.be

P.S. Graag zouden we nog willen vragen dat diegenen die moeten overgaan
reservekledij meebrengen.

Beste ouders, leden, sympathisanten,
Ook voor de oudervereniging vzwOPBaloe staat het nieuwe scoutsjaar voor de deur. Tijd om uniform en das
terug uit de kast te halen en er vol tegen aan te gaan.
Wij zijn alvast van de partij op “den overgang” op zondag 23 september 2017 waar we zullen zorgen voor de
hongerige magen en de dorstige kelen.
Na het succes van vorig jaar zorgen we terug voor een uitgebreid saladebuffet. Naast traditionele salade,
tomaatjes, wortelen, …. zal je ook keuze hebben uit diverse bereide pasta salades met een stuk stokbrood. Voor
zij die het wat vettiger willen, zullen er ook hamburgers zijn. Kortom voor elk wat wils.
In de namiddag zorgen we ook voor taart en koffie en doen terug een oproep om een “een koekje/taartje van
eigen deeg” aan te bieden. Daarom zijn we op zoek naar ouders die bereid zijn om een cake of taart te bakken
en te schenken aan het dessertbuffet.
Hieronder vind je nog eens alle praktische informatie op een rijtje.

Wanneer
?

zondag 23 september 2017

Waar?

Scoutslokalen Xaveriuscollege

Wat kan
je eten?

- Uitgebreid salade buffet (o.a salade, tomaten, wortelen, komkommer,
diverse bereide pasta salades, …)
Er is keuze uit 2 porties:
-

Grote portie (= goed gevuld plat bord) + stuk stokbrood
Kleine portie (= goed gevuld dessert bord) + stuk stokbrood

- Hamburger
- En natuurlijk bieden wij ook de nodige fris & alcoholische dranken aan om
de dorstige kelen te laven.
Inschrijve Inschrijven kan je best via mail naar opbaloe@gmail.com vóór maandag 17 september
2018. Dit door simpelweg onderstaande te kopiëren, te plakken en aanvullen in je mail....
n?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++
Familie……………………................…………komt met ....... personen en plaatst
volgende bestelling voor den overgang.
•
•
•

Grote portie salade …….…x 6€ = …….
Kleine portie salade.........x 4€ = ......
Hamburger…………………….x 3€ = ……

Totaal bestelling: …… €
Gelieve op voorhand te betalen op rekening vzwOPBaloe: BE92-0017-97179523 (begunstigde vzwOPBaloe)
Familie……………………………………………..zal voor een cake/taart (schrappen wat
niet past) zorgen voor het dessertbuffet.
P.S. Gelieve er rekening mee te houden dat de cake/taart tegen de warmte
bestand moet zijn (dus best geen cake/taart voorzien met slagroom).

Hiiieeer zijn we weer beste kapoenen en een hartelijk welkom voor diegene
die er vorig jaar nog niet bij waren.
we maken ons weer klaar, voor een prachtig jaar
vol grappen en grollen, lopen en rollebollen

zondag 23 september: overgang(hele dag+ de ouders
blijven ook op de scouts)
vandaag zeggen we gedag tegen onze oudere vrienden en hallo
tegen onze jongere rekruten. Vandaag is de hele dag gericht op
diegene dat zich moeten bewijzen aan hun nieuwe tak en voor
diegene dat nog even bij de tofste groep(de kapoenen) blijven is er
nog veel meer te doen zoals een super-de-lux springkasteel. Maar
er is natuurlijk ook een prachtige show waar jullie de nieuwe
leiding kunnen ontdekken. Verdere info kunnen jullie vinden op
de site.

zondag 30 september 9u-12u: kennismaking + pimp je
lokaal vergadering
Jullie weten al wie wij zijn, maar wij weten nog niet wie jullie zijn. Dus vandaag leren we
elkaar kennen tot je meest duistere geheimen ( waar verstop je je snoepjes op jullie kamer)
door leuke spelletjes te spelen en raadsels op te lossen.
!!!! Vergeet zeker niet leuke dingen mee te nemen om het lokaal te versieren en een fotootje
van jezelf!!!!
Op het einde van de vergadering is er nog een kort infomoment voor de ouders, waar we jullie
meer informatie gaan geven over het komende jaar en de scouts.

Zondag 7 oktober 9u-12u: alles op wieltjes (neem iets mee op wieltjes)
Vandaag loopt/rolt alles van een Leije dakje of dat hopen
we toch(breng bescherming mee zoals een helm en knie/elle
boog beschermers). We gaan ons super amuseren door
rondt te crossen en leuke spelletjes te spelen maar natuurlijk
alles op wieltjes LETS ROL.

12-14 oktober :takweeeeeekend
Zijn jullie klaaaaar vooor het super leuke takweekend?????
Dit weekend zijn jullie in handen van jullie geliefde leiding en gaan we op
avontuur naar het prachtige Beverlo meer info komt op de brief.
Zondag 21 oktober: (geen vergadering)
Dit weekend gaat de leiding hard werken om er
voor jullie een super tof jaar van te maken.
zondag 28 oktober 9u-12u: verassingsvergadering
hoe wie wat? De leiding weet het maar jullie niet.
Dus als je willt weten wat de leiding voor jullie in
petto heeft, zullen jullie allemaal moeten komenJ je
hoeft buiten je goed humeur niets speciaal mee te nemen.

Ziezo dat was het voor deze maand!
Benieuwd wie jullie leiding wordt?
Kom dan zeker op 23 september naar Den Overgang!
Tot dan!!
Jullie leiding!
Kapoenen@xaveriusstrita.be
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