SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN

25e St. – Joris
Brief September 2020
Beste leden, ouders en sympathisanten,
De kampen zijn weer voorbij maar niet getreurd, want een nieuw scoutsjaar gaat weer van start en daar
horen uiteraard opnieuw scoutsactiviteiten bij. Een aantal leid(st)ers zullen hun actieve leiderschap spijtig
genoeg stopzetten en van hen moet dus afscheid genomen worden. We verwelkomen deze maand
gelukkig ook nieuwe leiding. Voorlopig mogen de activiteiten gewoon doorgaan (omdat we met minder
dan vijftig per tak zijn), zolang we ons best doen om de activiteiten buiten te laten doorgaan en genoeg
onze handen te wassen.
Ken je kinderen of jongeren die ook graag naar de scouts zouden willen komen, dan zijn zij (en hun ouders)
welkom op de overgang of op de eerste normale vergadering (die van 27 september). Als ze nog met
vragen zitten, mogen ze gerust een berichtje sturen naar 0492823065, een mailtje naar
groepsleiding@de25.be of een berichtje naar onze Facebookpagina.

Zondag 13 september van 10u00 tot 12u30: Afscheidsfeestjes
Dit weekend nemen we afscheid van onze laatstejaartjes die overgaan naar een
andere groep, leiding die stopt of leiding die een andere tak gaat doen. Dat wil
niet zeggen dat we er een trieste bedoening van gaan maken, met een hapje en
een drankje kunnen we nog wat fantastische kampherinneringen ophalen. Elk
afscheidsfeestje is in thema van het kamp, dus trek je verkleedkleren maar
terug uit de kast.
De leden die overgaan op de overgang hebben dus voor de laatste keer een
vergadering bij hun tak van vorig jaar.

Zondag 20 september vanaf 14u00 tot 18u00: Overgang
De leden en leiding die naar een nieuwe tak overgaan, zullen zich vandaag bewijzen. Zij die overgaan kunnen
best slechte kleren (die vuil mogen worden) en ook reservekledij (bv. uniform voor zij die dit bezitten)
meenemen. Alle leden die niet overgaan, mogen de groentjes komen aanmoedigen en verweklomen in hun
nieuwe tak. Er is een tweedehandsmarktje voor zij die uit hun uniform gegroeid zijn. Als je zelf nog te kleine
scoutskleren hebt liggen, mag je ze gerust binnenbrengen.
Omdat dit een evenement is, zijn we vanwege corona
verplicht om met inschrijvingen te werken. Je kan dus enkel
komen als je per bubbel via deze link eerst bevestigt:
https://forms.gle/wPm4UuLirwWBG33u6.
Alle
aanwezigen ouder dan 12 jaar moeten een mondmasker
meehebben. Ontsmettingsgel wordt door ons aangeboden.
Deze fijne namiddag geldt als de start van het nieuwe jaar en
wil je echt niet missen!

Zondag 27 september van 10u00 tot 12u30: Vriendjesvergadering
Ken je iemand die scouts wel plezant zou vinden of wil je gewoon eens laten zien wat je op een zondag
doet? Die persoon is vandaag extra welkom, want het is vriendjesdag! Bij alle drie de takken staat er een
leuk kenningsmakingsspel op het programma.

De Klopstok (het programmaboekje) van oktober zal je in je mailbox krijgen of op de site kunnen
vinden. Je kan eventueel een papieren versie aanvragen bij de groepsleiding: groepsleiding@de25.be
of mondeling tijdens de overgang of voor of na een vergadering.

Een stevige linker,
de groepsleiding
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