Wemmel, 30 augustus 2016

Beste ouders,

Het nieuwe scoutsjaar is weer in zicht! Aangezien iedereen staat te popelen om er terug in te
vliegen, is er hier een brief met wat meer informatie over de eerste activiteiten van dit nieuwe
scoutsjaar. De volledige distel zal binnen een week of 2 worden doorgestuurd en jullie zullen de
maandschors van de verschillende takken ook kunnen vinden op de scoutssite
www.scoutswemmel.be
De eerste vergadering zal plaatsvinden op zondag 18 september. De inschrijvingen voor de twee
oudste takken (jonggivers en givers) starten om 12u30 en voor de drie jongste takken
(kapoenen, kawellen en pioniers) om 13u. Net als vorig jaar zal er aan de poort aan de parking
een inschrijvingspost staan, waar de gegevens van de leden zullen worden genoteerd en
nagekeken worden. Het inschrijvingsgeld wordt ter plaatsen cash betaald (gelieve gepast geld
mee te nemen!) en bedraagt 40€ voor het eerste kind en 35€ voor het tweede (en derde) kind.
De Jonggivers en givers starten om 13 uur met autoloze zondag. Iedereen aanwezig met FIETS
en een GOED SLOT! Zij zullen naar Brussel fietsen om daar verschillende leuke activiteiten te
doen! De kapoenen en kawellen starten om 14 uur en hebben kennismakingsvergadering. Samen
met veel nieuwe vriendjes zullen zij toffe spelletjes spelen om elkaar wat beter te leren kennen!
Om 17 uur mag u uw kind(eren) komen ophalen aan de scouts.
Zondag 25 september is het OVERGANG. Die dag zullen de leden te weten komen wie hun nieuwe
leiding is en zullen zij die veranderen naar een oudere tak, overgaan. De overgang vindt plaats
aan het domein drie fonteinen in Vilvoorde (Beneluxlaan, 1800 Vilvoorde). Om 9 uur (stipt!) wordt
er geopend en om 17 uur, wederom ter plaatse, zal er gesloten worden. Vergeet voor deze dag
zeker geen lunchpakket, reserve kledij (onderbroek, kousen, t-shirt, broek, pull, schoenen) en
handdoek mee te geven!
De planning voor oktober zal te lezen zijn in de distel of op de scoutssite (zie hierboven). De distel
zal tevens uitgedeeld worden voor of na de eerste twee vergaderingen. Moesten er nog vragen
zijn, mag u een mail sturen naar leiding@scoutswemmel.be (iedereen van de leiding krijgt deze
mail) of info@scoutswemmel.be (enkel groepsleiding krijgt deze mail). Zo niet hopen wij dat
iedereen talrijk aanwezig is op de eerste vergadering!
Een stevige linker
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