Belangrijke data:
3 maart : Géén vergadering
8, 9, & 10: Groepsweekend
24 & 30 maart: Paaseierenverkoop Wouters
30 maart: Quiz OPBaloe

Maart

Maart 2019

Beste ouders, leden en sympathisanten
De derde maand van 2019 is alweer aangebrokenen deze is uiteraard opnieuw gevuld met
leuke scoutsactiviteiten!
Naar jaarlijkse traditie trekken we er weer een weekendje op uit met de hele groep. Dit jaar
zal het groepsweekend doorgaan van 8 tot 10 maart. Alle informatie hebben we doorgemaild,
mocht je deze niet hebben gekregen dan kan je de brief nog eens raadplegen op onze website.
Mogen wij vragen om tijdig te betalen aub, zo weten wij op voorhand hoeveel leden er mee
gaan en kunnen we de nodige inkopen doen. Alvast bedankt!
Op zaterdag 30 maart wordt er door onze oudervereniging OP Baloe een quiz georganiseerd.
U kan zich hiervoor inschrijven in een ploeg van max. 5 personen. Een leuke, gezellige avond
wordt verzekerd! Inschrijven is de boodschap. Meer informatie eveneens in de brief op onze
site.
In maart is het tijd voor de paaseierenslag van onze wouters! Dit ten voordele van hun
zomerkamp. Deze zal doorgaan op zondag 24 maart en zaterdag 30 maart. Meer info hierover
in de deugeniet voor de wouters.

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!

Oudervereniging vzw OPBaloe organiseert

8e OPBALOE QUIZ
zaterdag 30 maart 2019

Beste ouders, leden, sympathisanten,
Na het succes van de vorige edities organiseren we de 8e OPBALOE quiz op zaterdag 30 maart 2019 in de
polyvalente zaal van het Xaverius-college. Hiermee hopen wij een groot aantal ouders, leden en sympathisanten
te bereiken en jullie een leuke avond te bezorgen.
Het wordt terug een leuke en ludieke quiz die bedoeld is voor de gelegenheidsquizzers. Je hoeft dus geen weken
in afzondering te studeren of de volledige Winkler Prins encyclopedie van buiten te leren. Gewoon een portie
gezond verstand en een sterk team vormen, zijn de sleutels op weg naar de overwinning.
Het OPBaloe team zal instaan voor de organisatie van de quiz en ook zorgen voor de bar. Ga op zoek naar een
ploeg, kies een ludieke naam en schrijf je als de bliksem in!! Wij zijn alvast benieuwd wie met de hoofdprijs naar
huis gaat.
Tot binnenkort!!
Hieronder vind je nog eens alle praktische informatie op een rijtje.

Wanneer
?

zaterdag 30 maart 2019
Deuren gaan open om 19.00
Quiz start stipt om 19.30

Waar?

Polyvalente zaal Xaverius-college ( ingang via GROENE POORT Jozef
Posenaerstraat – 2140 Borgerhout)

Prijs?

5€ per persoon
Gelieve het geld over te schrijven per ploeg op rekening: BE92 0017 9717
9523 (begunstigde: vzwOPBaloe) met vermelding van ploeg en aantal
deelnemers per ploeg.

Inschrijve Inschrijven kan via mail naar opbaloe@gmail.com vóór zondag 24 maart
n?
2019.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++
Ploeg…………………………………………………….........schrijft zich in voor de 8e
OPBALOE quiz op zaterdag 30 maart 2019.
Aantal deelnemers in de ploeg: ………X 5€ = ……€
Opmerking: maximaal 5 deelnemers per ploeg

Wouters
Zondag 3 maart: Geen vergadering
Helaas pindakaas! Dit weekend is er helaas geen vergadering voor jullie gepland, omdat de
leiding op weekend is. We zullen jullie missen!!

8-10 maart: GROEPSWEEKEND!!!
Ja ja, het is weer die tijd van het jaar! Dit weekend gaan we met heeeeel de scouts op
weekend. Het wordt een knaller van een weekend! Wij hebben er alvast heel veel zin in!
De weekendbrief staat online.

Zondag 17 maart: Sportvergadering (9u00-12u00)
1,2,3,4, hup naar achter, hup naar voor! 1,2,3,4, even rust en dan weer door!
Samson wordt misschien moe van al dat sporten, maar wij niet hoor! Vandaag zullen we
erachter komen wie de beste sportman of sportvrouw is van het jaar. Doe dus zeker jullie
beste sportoutfit aan, want je gaat het nodig hebben!!

ZONDAG 24 MAART & ZATERDAG 30 MAART: Paaseierenverkoop
(9u00-17u00)
Goedemorgen mevrouw. Wij zijn van de scouts Xaverius-Sint Rita en wij verkopen
paaseitjes om geld in te zamelen voor ons kamp.
De paashaas is daar en wij gaan hem goed helpen deze twee vergaderingen! Oefen jullie
verkoopspraatje maar al, neem je schattigste lach mee zodat we veel paaseitjes kunnen
verkopen om ons kamp suuuuper leuk te maken!

Ziezo, nu zijn jullie weer helemaal mee met onze superleuke planning voor maart.
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 lieve 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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