JONGVERKENNERS
CLAIM
THE
CLIMATE

Beste jongverkenners,
We zijn jammer genoeg aangekomen aan het laatste spiespunt maaaar er staan nog beestige vergaderingen te wachten! Dus zet alle vergaderingen direct in jullie agenda en zorg
dat je er altijd kan zijn!
Omdat het klimaat tegenwoordig hét gespreksonderwerp is, gebruiken we het als thema
deze laatste maanden. Tijdens dit spiespunt letten we nog meer op ecologische mogelijkheden en oplossingen. Dus kom ook zoveel mogelijk met de fiets, of carpool samen met
andere jongverkenners.

3 MAART							14-17
LEIDINGSWISSEL
Vandaag zullen jullie ons een weekend moeten missen maar de
nieuwe leiding zal zeker en vast jullie verrassen met een leuke vergadering.

10 MAART					14-17
Klimaatspel
SAVE THE CLIMATE! De slogan die de laatste maanden zeer bekend in de oren klinkt. Aangezien ook wij allemaal begaan zijn
met het klimaat vonden we het een top idee om hierrond ook
een spel te organiseren. Wie van jullie kan het best sorteren?

15-16-17 MAART
WEEKEND
Ons 2e weekend komt eraan!! Yes eindelijk, stuur ons voor 13
maart een berichtje of je mee gaat of niet! Verdere info volgt nog!

TIP
Neem geen plastic
zakjes aan in de winkel
maar neem je eigen herbruikbare zakje mee.

23 MAART					14-17
ZWERFVUILACTIE
Om daad bij woord te voegen, doen we vandaag dan ook écht
iets goed voor het milieu. We gaan onze mooie, waasmunsterse
bossen opruimen. Laat jullie goed hart zien en wees talrijk!

31 MAART
geen vergadering
Dit weekend bezint de leiding even en doen we overal wat goede
daden dus jullie zullen ons een weekendje moeten missen maar
jullie mogen altijd zelf initiatief nemen om (klimaat)acties te organiseren!
TIP
Gebruik een drinkbus in plaats van elke
dag een plastic flesje te kopen! Koop in de winkel drinken in glazen flessen.

6 april					12u45-17
districtsuitstap

Net zoals vorig jaar trekken we er weer eens op uit en maken we
kennis met andere scoutsen in Vlaanderen. De ideale moment
om te tonen wie scouts Waamunster is, maar ook om nieuwe
scoutsen te leren kennen. Laat je enthousiasme en goede humeur zéker niet thuis vandaag dan kunnen we weer eens bewijzen dat wij de beste scouts zijn van ons district. Zoals elk jaar zullen we hier weer zonder enig probleem in slagen als jullie talrijk
opdagen natuurlijk...

14 april						14-17
vuilmaakvergadering
Ook in het tweede semester van ons reeds fantastische scoutsjaar
mag zeker geen vuilmaakvergadering ontbreken. Wij hopen deze
keer op een grotere opkomst, want wie van jullie verdient de eretitel van de “meeste beestige jongverkenner”? PS: Trek kleren aan
die vuil mogen worden en leg een vuilzak in de auto of kom met
de fiets!

21 APRIL
geen vergadering
Fijn Pasen gewenst en raap zoveel mogelijk paaseieren bij de
oma!!

22 APRIL						13-18
paasreceptie
Op deze Paasmaandag zijn jullie allemaal welkom (ook de ouders) op de scouts, kom mee paaseieren rapen, cola’s drinken en
wie weet voorzien we wel een sprinngkasteel en nog andere leuke activiteiten.

28 APRIL						10-14
woudloperskeuken
Yessss, het is weer tijd voor de lekkerste vergadering van het jaar!
Niets beter dan een brunch op een kampvuur, toch? Vergeet zeker jullie vlees en groentjes niet. Neem ook boter, een gamel of
eventueel een pannetje mee.

4 mei						
groepsuitstap
Vandaag trekken we er met heel onze scouts op uit! Verdere informatie volgt nog per mail of brief!

TIP
Gebruik zo weinig
mogelijk wegwerp producten! En sorteer goed!

12 mei					
14-17
techniekenspel
Ons kamp komt steeds dichterbij, daarom gaan we vandaag nog
eens de handen uit de mouwen steken. Verwacht jullie al maar
aan verschillende sjortechnieken, impressionante constructies
etc. It’s going to be funnnnnnnn :)

18 mei					

19-21
bbq

Jammer genoeg is het vandaag de laatste vergadering… Daarom
sluiten we het scoutsjaar af met een gezellige BBQ, neem allemaal een stukje vlees mee (ook vandaag kan je aan het milieu
denken en eventueel iets vegetarisch meenemen :) ), vergeet ook
geen €3 zodat wij groentjes en pasta kunnen kopen voor jullie!

TIP
Gebruik een stoffen
zakdoek in plaats van papieren zakdoeken. Af en toe
wel eens wassen he jongens!
NOG ENKELE BELANGRIJKE DATA:
- KAMP: 3 tot 13 juli
- KAMPINSCHRIJVINGEN: 25-26 juni
- DROPPING voor ouders: 16 maart
Als jullie als ouders eens een avontuurlijke avond willen beleven, is de dropping het ideale
moment! Alle ouders zijn welkom! Hou Facebook en je mail in de gaten voor meer info.
Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie ons altijd bereiken via mail of een berichtje
(nummers staan vooraan).
Steeds verwittigen voor vrijdag alstublieft, we gebruiken nu ook het ABC-systeem omdat
verwittigen een probleem blijft.
A: Voor vrijdagavond verwittigd
B: Te laat verwittigd
C: Niet verwittigd, 3 C’s is een sanctie...
Dus gelieve op tijd te verwittigen, dit is niet veel moeite!
Een stevige (ecologische) linker
De jongverkennerleidinig

