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SCOUGI
Mei
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WWW.Scoutsengidsenbeerse.be
scougi@scoutsengidsenbeerse.be
!

1 MEI: Eén mei is de dag van de arbeid. Dus gaan wij aan scoutsarbeid doen. Jaja,
techniekenvergadering dus! Leren sjorren, knopen, EHBO en andere
overleeftechnieken. Dingen die een echte kabouter moet weten! Om 14u aan ons
vertrouwd lokaal. Om 16u30 mogen de mama’s en de papa’s jullie komen halen.

8 MEI: Kom allemaal naar het plein om 14u voor een verrassingsfeest! Tip: de pannen
gaan van het dak vliegen! Om 16u30 mogen jullie ons verlaten.

15 MEI: In mei leggen alle vogels een ei! En om dat te controleren trekken we
vandaag naar het bos! Neem allemaal jullie fiets mee en dan zien wij jullie om 14u aan
het lokaal. De vergadering is gedaan om 16u30. Vergeet zeker geen stevige, waterdichte
schoenen aan te doen

22 MEI: Spetter, spetter, spat! Alles in het nat! Trek jullie badpak, bikini, snorkel,
zwemvliezen en zwembandjes maar aan want vandaag gaan we lekker plonzen.
We verwachten jullie met handdoek, badpak en 2! om 14u aan ’t Beerke. Jullie mogen
al tegen 16u naar huis. En als jullie braaf zijn, krijgen jullie misschien nog wel een
verrassing!

29 MEI: Vogeltjeswijk, bloemenwijk, schransdries, … Hoe goed kennen jullie Beerse?
Vandaag doen we een te gek dorpspel. Kom allemaal om 14u naar het lokaal. Om 16u30
mogen jullie terug naar huis om te vertellen hoe Beerse er nu écht uitziet.
Dikke kussen en knuffels van
Bero, Loki, Tana, Kilroi, Jiggel, Phao en Raasja
PS: Wij gaan op kamp van 10 tot 18juli in het Brugse, meer informatie volgt nog deze
maand!
Als je al zeker bent dat je gaat meegaan mag je dat al aan de leiding laten weten
(kabouters@scoutsengidsenbeerse.be)

Tip om de scougi te ontcijferen :
A
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iedereen om 14u aan het lokaal

afspraak om 14u aan het lokaal


afspraak om 14u aan het lokaal, met de fiets en met reserve kledij!!
(en geen botten of crocs, maar schoenen die je goed kan dichtdoen!)

afspraak wederom om 14u aan het lokaal

om 14u dus aan ons stulpje
Het welpenkamp gaat door van 11 juli tot 18 juli in StNiklaas.
Wij nodigen iedereen uit op 22 mei tussen 16.30 en 17.30 op de kampavond in ons lokaal. Daar
zullen we uitleggen hoe het kamp ineen zit en de kampbrieven uitdelen. (wegens examens kunnen
we deze avond maar een keer organiseren, dus als je er niet kan bij zijn, slechts één adres:
welpen@scoutsengidsenbeerse.be)
Groetjes van de leiding


Scougi gidsen

Ruut
WOUT
1 & 2 mei: weekend!
8 mei: reactietocht

29 mei: vlottentocht!
5 juni: Kookwedstrijd
1

Goele
Jasmin

15 mei: verrassingsvergadering

22 mei: helpen op schoolfeest! ZOVEEL mogelijk gidsen aanwezig aub!





























