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!

Wouters
Zondag 3 februari: Tocht (9u00-15u00)

1-2-3-4-5-6-7 Zo gaat ie goed, zo gaat ie beter, al weer een kilometer. Vandaag gaan we voor
de tweede keer op tocht. We moeten ons immers goed voorbereiden voor op kamp en voor de
paaseierenverkoop in maart. Waar we deze keer naar gaan wandelen is nog een verassing
maar we zullen ons zeker heel goed amuseren en er een leuke tocht van maken.

Zondag 10 februari: Chinees
nieuwjaar (9u00-12u00)

Goedendag! - Nǐ hǎo! Deze week vierden de Chinezen “Chinees
nieuwjaar”. Dat vieren ze met hele grote kleurrijke draken en
vuurwerk. Elk jaar is er een ander dier het dier van het jaar. Wil
jij weten welk dier het dit jaar is? Kom dan zeker naar de scouts!

Zondag 17 februari: Valentijn
(9u00-12u00)

“Ik haat Valentijn!”: zei moppersmurf. Smurfin reageerd boos,“Hoe durf je
dat te zeggen, het is de mooiste dag van het jaar! Dan smurfen alle
Smurfen mij bloemen, en chocolaatjes en ga ik naar de cinema smurfen.”
Smurfin zucht. “Ik hou van Valentijn.
Je merkt het al. Zelfs in smurfendorp zijn er twee verschillende kampen.
Zij die van Valentijn houden, en zij die er niet van houden. We gaan het nu
voor eens en voor altijd uitvechten of er in smurfendorp nu wel of geen
Valentijn gevierd zal worden!

Zondag 24 februari: techniekenvergadering (9u0012u00)

Hoe doe je nu eigenlijk een dasknoop? Hoe maak je een goede sjorring en hoe breek je deze
daarna weer af? Wat is een achtknoop en een mastworp, een driepikkelsjorring en een
kruissjorring? Klinken er heel veel van deze dingen als Chinees of Japans? Wel dan zal je
naar de scouts moeten komen om een beetje bij te leren over de technieken die gebruikt
worden bij ons op de scouts!
Ziezo, nu zijn jullie weer helemaal mee met onze superleuke planning voor februari. We
verwachten jullie steeds in grote aantallen, op tijd en in uniform. Voor vragen, opmerkingen,
afwezigheden, gedichten en liefdesbrieven kan je ons contacteren via volgend mailadres:
wouters@xaveriusstrita.be.
Kusjes, jullie leiding
Ellen (Raksha) – 0498/63.56.55

Nand (Akela) – 0471/06.58.50

Lies (Bagheera) – 0479/86.95.28

Mathijs (Hathi) – 0477/42.85.63

Jasper (Baloe) – 0476/27.65.66

Jaimie (Chil) – 0472/75.11.66
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