Weekendbr ief
Beste ouders en kabouters
Hopelijk hebben jullie gigantisch veel zin in een weekendje vol plezier. Hier volgt alle
informatie om er een spetterend weekend van te maken!
Wanneer: Van vrijdag 23 november tot en met zondag 25 november. We spreken de vrijdag
om 19h00 op de speelplaats van de scouts af. Zorg dat je op voorhand gegeten hebt. Zondag
zien we elkaar om 11h00 weer terug op de speelplaats.
Hoeveel moet dat kosten?: Om alle kosten te kunnen financieren, vragen we om 30 euro mee
te nemen. Gelieve dit cash te betalen de vrijdagavond.
Thema: “wild west” is het thema van ons weekendje. Een heel weekend zullen wij dus
vertoeven in de wereld van de cowgirls en indianen. Vergeet jullie verkleedkleren niet!
Benodigdheden:
Opgelet: Elk jaar gaan er heel veel kledingstukken verloren, schrijf daarom op alle
benodigdheden een naam!
-

Perfect uniform (hemd, rok/broek, das) aandoen bij vertrek!
Slaapzak
Matje
Vers ondergoed en verse sokken
Pyjama of slaapkleed
Knuffel
T-shirts, broeken, rokken, pulls (hou er rekening mee dat dit speelkleren zijn, deze
kunnen dus vuil worden! Geef zeker ook kleren mee waarvan de kabouters zelf weten
dat ze zeker nat/vuil mogen worden)
Een witte T-shirt die vuil/kapot mag worden en die je achteraf niet meer nodig hebt
Verkleedkledij in het thema “wild west”
Regenjas
Zaklamp (+ extra batterijen)
Keukenhanddoek
Stevige (stap)schoenen
Pantoffels
Handdoek en washandje
Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam, shampoo, zeep…)
Eventuele medicatie
Zwemkledij + handdoek in een klein rugzakje

Inschrijven: gelieve voor 19 november een mailtje te sturen naar
kabouters@scoutsknokke.be om te zeggen of uw dochter al dan niet met ons meegaat op
weekend.
Mochten er nog vragen zijn, dan mag u gerust een mailtje sturen of een belletje geven. We
zullen uw vragen dan met veel plezier beantwoorden.
Ziezo, dat is het zo ongeveer. Wij hebben er alvast super veel zin in. Hopelijk zijn jullie
massaal aanwezig want het zal echt een onvergetelijk weekend worden!
Tot snel! Groetjes jullie kabouterleiding.

