Het scoutsblad

Januari

1

Het scoutsblad

Januari

2

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave .................................................................... 3
Praktische informatie ........................................................... 4
Corona................................................................................. 5
Inschrijven ........................................................................... 6
Trooper ................................................................................ 7
Speelhoekje ......................................................................... 8
Doolhof ................................................................................ 8
Kleurplaat ............................................................................ 9
Maandbrief kapoenen ........................................................ 10
Maandbrief welpen ............................................................ 11
Maandbrief wolven ............................................................ 12
De takverantwoordelijken .................................................. 13

Het scoutsblad

Januari

3

Praktische informatie
Elke zondag is het van 14.00u tot 17.30u activiteit. Is dit
niet het geval, dan wordt dit op voorhand meegedeeld via dit
boekje. Ontdek vlug wat er jullie allemaal te wachten staat.
Tijdens de activiteiten krijgen de leden een vieruurtje,
hiervoor dient er een klein bedrag meegenomen te worden.
Bij kapoenen en welpen bedraagt dit €1, oudere takken
vragen we om €1,5 mee te brengen.
Verder in dit boekje staat informatie over het inschrijven
van uw zoon of dochter, vergeet dit zeker niet te doen!
U vindt in dit boekje ook brieven en informatie voor speciale
activiteiten doorheen het jaar, die georganiseerd zijn door
onze Scouts.
Het boekje wordt op het einde van elke maand meegegeven
aan de leden en is ook te vinden op de site van de scouts:
https://www.scoutshamme.be/ onder het tabje
maandbrieven.
Voor vragen of extra informatie kan u ons altijd contacteren
via:
info@scoutshamme.be
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Corona
In 2021 gaan wij dan weer van start vanaf 10 januari, dit
voorlopig alleen nog maar voor de -13 jarigen.
Inschrijven zal voortaan verplicht zijn voor elke zondag
opnieuw en kan voor komende zondag via een link die u
wekelijks op onze Facebookpagina kan vinden.
Wie niet is ingeschreven zal jammer genoeg naar huis
worden gestuurd. Aan de ingang zal de temperatuur van uw
kind gemeten worden, indien dit meer dan 37,5° is, zal uw
kind eveneens naar huis moeten gaan.
De ingang is vanaf zondag opnieuw langs de
ZILVERBERKSTRAAT, de kant het dichtst bij nieuwe
lokalen, aangezien de KLJ nu gebruik zal maken van de
andere ingang. Ook de begin- en einduren zijn gesplitst om
samenscholing te vermijden. Wij vragen aan de ouders om
de uren zo goed mogelijk na te leven en onderling ook zo
veel mogelijk contact aan de ingangen te vermijden.
Kapoenen: 13u45 – 17u
Welpen: 14u – 17u15
Wolven: 14u15 – 17u30
De activiteiten zullen zo worden opgesteld dat het contact
wordt beperkt en zij zullen ook buiten plaatsvinden, kom dus
zeker warm gekleed.
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Inschrijven
Je kan je zoon/dochter zeer gemakkelijk inschrijven via
onze website (www.scoutshamme.be/inschrijven).
Daar kan je het online formulier invullen.
Opgelet! Je inschrijving is pas van kracht wanneer het
bedrag van €35 is overgeschreven op het rekeningnummer:
BE94 7509 4361 1314.
Vergeet niet, indien je dit nog niet gedaan hebt de
medische fiche in te vullen aan de leiding te bezorgen!
Zo zijn we steeds op de hoogte en zijn we optimaal
verzekerd.
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Trooper
Groot nieuws, Scouts Hamme is te vinden op Trooper!
Trooper is een online winkelplatform waar je terechtkunt
voor je aankopen bij een zeer uitgebreid gamma aan
webwinkels.
De werking is zeer eenvoudig:
Elke vereniging heeft een Trooper-pagina; dit is alvast de
onze: https://trooper.be/scoutshamme
Op deze pagina staan links naar webshops. Onder andere
JBC, Booking.com, Coolblue, Collect&Go, ...
Als jij via die links op onze Trooper-pagina een online
aankoop doet, weet Trooper dat u Scouts Hamme wilt
steunen.
Zonder €1 extra uit te geven, gaat er gemiddeld 5% van het
aankoopbedrag naar Scouts Hamme! Dit geld gaan we
integraal gebruiken om onze werking te ondersteunen. Alle
centjes zijn dus zeker welkom!
Wij danken jullie alvast voor deze moeite!
Een stevige linker
De Leiding
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Speelhoekje
Doolhof
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Kleurplaat
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Maandbrief kapoenen
Zondag 10 Januari: Cluedo
Oh nee Dirk is vermoord en de moordenaar loopt hier nog
ergens rond. Help jij ons hem te vinden? Samen krijgen wij
de misdaad binnen de scouts klein, want vechten en geweld
hoort hier niet thuis. (ps: leider Robbe is vandaag jarig, hij
houdt van hele mooie tekeningen van katjes)
Weetje: er zijn er 2 nodig om te vechten, maar slechts 1 om
het te stoppen.

Zondag 17 Januari: Aliens op de scouts
Er zijn aliens met hun UFO neergestort op de scouts en ze
willen alle wolven ontvoeren. Raap al jullie moed bij elkaar
en kom helpen de aliens terug naar de ruimte te sturen.
Weetje: mensen en bananen hebben 50% hetzelfde DNA.

Zondag 24 Januari: Chique quiz
Tijd om je chique kleren weer aan te doen. Vandaag testen
we jullie algemene kennis. Onwetendheid wordt afgestraft!
(ps: scoutskleren zijn al chique genoeg)
Weetje: Ernie verstaat Bert niet omdat Ernie een banaan in
z'n oor heeft.

Zondag 31 Januari: Scouts of Duty
Survival of the fittest, wie blijft over? Haal al je legerskills
boven en zorg dat jouw team wint! Geef acht, schijt in je
broek met volle kracht.
Weetje: als je slaapt kan je niet de drang krijgen om te
niezen of te kakken
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Maandbrief welpen
Zondag 10 Januari: Het grote winterspel
De winter staat al enkele weken voor de deur maar toch
gaan we ons nog een keer amuseren na de kerstvakantie.
Om dit zo tof mogelijk uit te voeren leren we ons vandaag
verdiepen in de mysterieuze kreten van het bos. #Geen
Bosspel maar bos op het terreinspel

Zondag 17 Januari: Het spel van
Kaa
Vandaag gaan we de wonderen wereld van
Kaa leren kennen. Ze heeft een spel
voorbereid die jullie allen zal verbazen.
Hopelijk kunnen jullie allemaal aanwezig zijn
want het wordt zeker de moeite waard.

Zondag 24 Januari: 1 tegen allen
Samenwerken lukt niet altijd maar om alle opdrachten te
voltooien zal dit zeker moeten. De leiding heeft allerlei
opdrachten voor jullie in elkaar gestoken en als jullie ze
allemaal volbrengen hangt er misschien wel een beloning
aan vast.

Zaterdag 30 Januari: filmavond
Belangrijk!! Vandaag geven we leiding op een
Zaterdagavond! Jullie zijn welkom vanaf 19u00 tot 21u30
om een gezellige film mee te kijken. Jullie mogen
uitzonderlijk in een pyjama, knuffel en dekentje naar de
scouts komen om het lekker knus te maken. Hopelijk tot
dan!
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Maandbrief wolven
Zondag 10 Januari: Paralympische
Winterspelen spelen
Voor de atleten gaan de Olympische spelen niet door voor
jullie wel, let wel op iedereen krijgt een beperking die het
winnen wat uitdagender zal maken.

Zaterdag 16 Januari: Filmavond
Aangezien de helft van de leiding te kampen heeft met
examens maken we het vanavond gezellig, en kijken we
een toffe film, met bijhorende hapjes. Jullie worden
verwacht in gemakkelijke kledij om 19:30u jullie ouders
mogen jullie terug komen ophalen om 22:00u.

Zondag 24 Januari: Flandrien parcours
Hebben jullie zin in een dag waarop je je behendigheid
zeker nodig hebt. We maken een groot parcours dat jullie tot
een goed einde moeten zien te brengen. Tot dan!

Zondag 31 Januari: Levende cluedo
Vandaag is er een moord gepleegd. Kunnen jullie ons
helpen deze op te lossen, we hopen dat jullie over de
nodige talenten beschikken om de dader te pakken. We
hopen jullie massaal te zien verschijnen.
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De takverantwoordelijken
Kapoenen

Welpen

Robbe Van Hecke:

Bo Timmermans:

+32 477 58 69 84

+32 478 06 42 61

Wolven

Jonggivers

Jarne De Clercq:

Rian Eeckhout:

+32 468 22 97 18

+32 473 71 40 31

Givers
Esther Van Haver:
+32 472 47 31 18
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