Scouts jaar 2021-2022

Beste ouders,
Na een vreemd anderhalf jaar maar desondanks een meer dan geslaagd kamp deze zomer, start er
terug een spetterend jaar! De leiding ziet er ook dit jaar weer volledig naar uit om samen met jouw telg
toffe, scouteske spellen te spelen. Traditiegetrouw zetten we het jaar in met Scout.In op zondag 12
september. We bouwen de tuinen van Scharpoord om tot een heus speelparadijs. Vanaf 9u30 is onze
inschrijvingstent open. Hier kan je de digitale inschrijvingsfiche van jouw scoutser controleren en
hem/haar onmiddellijk inschrijven voor het nieuwe werkjaar als dit nog niet het geval is.
Daarnaast kan je in onze Scout.In Shop terecht voor uniformen, pulls, dassen en nog zo veel meer. Om
10u starten we dan met de echte activiteiten die duren tot 16u. Zorg er wel voor dat jouw scoutser zelf
zwemgrief en een lunchpakket meebrengt op deze fantastische dag. Benieuwd hoe het er aan toe gaat
tijdens de dag? Kom dan gerust iets drinken aan onze bar en geniet mee!
Later dit jaar staat er onze traditionele scouts BBQ op de planning. Op zaterdag 16 oktober vormt de
branding opnieuw het decor voor de gezelligste maaltijd van het jaar.
We sluiten dit jaar af met een spetterend feest want we zijn als scouts 65 jaar oud. Dit wordt gevierd
op 2 april 2022 van ’s ochtens tot savonds. Wat de plannen zijn, houden we nog liever even voor ons,
maar dat dit jaar feest zal worden, dat kunnen we u al verklappen.
Hoe moet je jouw scoutser(s) inschrijven?
Als jouw kind al een lid is van scouts Knokke hoef je hier niets meer voor te doen. De leiding doet alles
voor jou. Het enige dat nog nodig is, is het lidgeld te betalen. Voor het eerst kind uit de familie bedraagt
dit € 45, voor alle volgende slechts € 40. Dit mag gestort worden op de rekening van de scouts: BE03
0682 0226 0484 met als vermelding “inschrijven NAAM + TAK”.
Basisinfo i.v.m. scouting tijdens het jaar.
Uw zoon of dochter wordt elke zondag van 14u tot 17u (tenzij anders vermeld in het infootje
(www.scoutsknokke.be/infootje) met open armen ontvangen door de leiding. Ze worden verwacht in
korte broek (bruin, groen, kaki of beige) met scoutshemd en das. Wij raden aan om altijd kledij aan te
doen die mogen vuil worden. Vanaf de jongverkenners en jonggidsen is het telkens verplicht om met
de fiets te komen.
Indien uw zoon of dochter niet aanwezig kan zijn, zouden wij willen vragen om een mailtje of sms’je te
sturen naar de leiding van de tak waarin uw zoon of dochter zit VÓÓR vrijdagavond. Want elke
vrijdagavond zit de leiding samen om een bijpassende activiteit in elkaar boxen.
Een vriendje of vriendinnetje inschrijven?
Heeft jouw scoutser nog vriendjes of vriendinnetjes die in de scouts zouden willen komen? Breng ze
met veel plezier mee naar onze activiteiten op zondag. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Iedereen is
welkom. Natuurlijk kan je ook altijd gewoon een mailtje sturen naar groepsleiding@scoutsknokke.be .
Willen jullie op de hoogte blijven van alles? Aarzel dan niet om ons te ‘liken’ op Facebook of een kijkje
te nemen op onze site.
Stevige linker en tot binnenkort,
Maxim Pauwels (0470/55.74.20)
Jens Jeuris (0475/20.32.70)
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