PIONIERS

LEEFWEEK
Dag allerliefste Pioniers en ouders
Het is bijna zover! De activiteit waar de meesten van jullie naar uitkijken, leefweek!

Wanneer?
Van woensdag 27 februari 2019 om 14u00 t.e.m. zaterdag 2 maart 2019 tot 17u00.

Wat is dat precies?
Tijdens de midweek is het de bedoeling dat de leden woensdag 27 februari om 14u naar de scouts
komen (indien je later komt, verwittig ons dan op voorhand). Ze zullen de volgende dagen op de scouts
leven. Dat houdt in dat we allemaal samen eten, slapen, studeren, naar school gaan, hobby’s
beoefenen… De leiding zorgt ervoor dat iedereen op tijd op school is, zijn huiswerk maakt en zijn hobby
’s kan uitvoeren. Uiteraard zien we er ook op toe dat iedereen zijn nachtrust heeft en nooit met een
lege maag gaat slapen.
Om een goed overzicht te hebben van wie wanneer weg is en terug “thuis” komt vragen wij om een
mail te sturen naar Tordo waarin je een overzicht maakt van volgende zaken:
-

Hoe laat je ’s morgens op school moet zijn.
Hoe laat je terug zal zijn van school.
Wanneer je welke hobby hebt met precieze uren (uur van vertrek + uur van terugkomst)
Als je later dan 14h op woensdag toekomt op de scouts.
Als je vroeger dan zaterdag 17h naar huis moet.

Wij nemen dit met de leiding heel serieus en vertrouwen er dan ook op dat jullie eerlijk zijn in het
doorgeven van je planning.

Wat moet dat kosten?
Voor de volledige midweek vragen wij €30.
Gelieve dit over te schrijven naar volgend rekeningnummer: BE14 7370 2890 0383

Hoe inschrijven?
Om je in te schrijven voor de midweek moeten wij
1) het inschrijvingsgeld ontvangen hebben en
2) een mail hebben ontvangen met jullie leefschema

Tot wanneer kan je inschrijven?
Tot en met maandag 25 februari 2019.

Dit moet je zeker mee hebben
-

-

Al het schoolmateriaal dat je nodig zal hebben tijdens de midweek (boeken, dingen die
afgeprint moeten worden, schrijfmateriaal, boekentas, pennenzak… ) Hou er rekening mee dat
er geen internet aanwezig is op de scouts!
Slaapgerief (matras/matje, slaapzak, knuffeltje, kussen)
Eetgerief
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-

Wasgerief (washandjes, zeep, shampoo, handdoek, tandenborstel…)
Gewone kleren om naar school te gaan + scoutskleren, want vrije tijd kan ingevuld worden
met scoutsactiviteiten (ook je uniform!)
Medische fiche (mocht je dit nog niet hebben ingediend dit jaar)

Vragen
Mogen altijd gesteld worden aan alle leiding. Je kan ook mailen naar pioniers@scoutswaarschoot.be
of Tordo bereiken op 0474/ 08 31 50.
Het gaat echt een supertoffe week worden dus allemaal komen is de boodschap! De leiding heeft er
alle sinds megaveel zin in.

Dikke knuffel
Poedoe, Kantjil, Stokstaart, Orongo, Koegoear, Simia en Tordo
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