Scouts Sint-Michiel
AANKONDIGING OPENING 2017 - 2018
Beste Scoutsvrienden,
Het vorige scoutsjaar ligt nu enkele weken achter ons en dat betekent dat we
volop bezig zijn met het plannen van het nieuwe jaar. De nieuwe leidingsploegen
staan al te popelen om er weer een spetterend scoutesk jaar van te maken!
We starten dit scoutsjaar op zaterdag 9 september 2017 om 13u, op
traditionele wijze. Een verwelkoming met een knappe sjorring, nog even
nakaarten met de oude groep en vervolgens de overgangsproeven. Het nieuwe
jaarthema wordt ook gepresenteerd en als laatste wordt er kennisgemaakt met
de nieuwe groep.
Op het einde van de eerste scoutsdag, om 16u, worden alle gegevens van de
leden in orde gebracht. Hiervoor is de aanwezigheid van de ouders gewenst. Als
de gegevens in orde zijn, kan men naar huis.
Met het nieuwe jaarthema “Allemaal Abnormaal” toont scouting dat je mag
zijn wie je wil. Iedereen heeft een ander verhaal of een unieke achtergrond, en
dat maakt de groep alleen maar mooier. Samen komen we op voor
verdraagzaamheid en tegen vooroordelen, ook bij Sint-Michiel. Weg met de
norm, weg met de hokjes. Vriendschap staat centraal, we zijn tenslotte allemaal
abnormaal.
Scouts&Gidsen Vlaanderen werkt al enkele jaren met een individuele
steekkaart. Deze is geldig zolang het lid in dezelfde tak blijft. Bij de leden die
niet van tak veranderen moet de fiche opnieuw gecontroleerd worden, bij leden
die nieuw zijn in een tak is er een nieuwe steekkaart nodig. De steekkaart is te
vinden op www.scouts-sint-michiel.be bij PAPIEREN. Breng ze volledig ingevuld
mee bij het in orde brengen van de gegevens.
Er is dit jaar weer de mogelijkheid om uniformstukken aan te kopen. Er zal
een paskoffer zijn waar uniformstukken gepast en besteld kunnen worden vanaf
16u. Elke bestelling dient wel direct betaald te worden.
Verloren voorwerpen van het kamp zullen vanaf 16u uitgestald worden op
tafels. Doorheen de jaren verzamelden we ook een serieuze collectie andere
voorwerpen zoals gamellen, bestek, kleding… Neem zeker eens een kijkje
tussen de spullen en laat gerust een vrije gift achter als je iets bruikbaars vindt.
Iedereen krijgt bij het naar huis gaan een brief mee met alle nodige info om de
inschrijving helemaal rond te krijgen. De takleiding zal een maandbrief
meegeven die informeert over de eerste activiteiten.
Praktisch:
Zaterdag 9 september op Den Duiker - Koningin Astridlaan 136+.
Start van het ontvangst om 13uur. Om 16uur worden de ouders verwacht om
de gegevens na te kijken en in orde te brengen, waarna men naar huis kan.
Met vragen kan je steeds bij ons terecht, wij helpen je graag verder.
Gegevens groepsleiding:

Gegroet,
De groepsleiding,
Scouts Sint-Michiel

e-mail: groepsleiding@scouts-sint-michiel.be
GSM Hanne: 0487 47 13 14
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