
 

Ha jullie daar! 

’T Zal wel zijn! Hier zijn we dan met onze eerste 

maandbrief van het nieuwe scoutsjaar! 

‘T Zal wel zijn! Dat we der zin in hebben in het 

nieuwe scoutsjaar! 

’T Zal wel zijn! Dat we veel leute en plezier gaan 

maken in het nieuwe scoutsjaar! 

’T Zal wel zijn! Dat we het coronavrij gaan 

houden in het nieuwe scoutsjaar! 

 

Corona regels:  

Draag een mondmasker als je je kind afzet en ophaalt !  

Als je kind ziek is of zich niet goed voelt, hou je kind thuis ! 

We proberen zoveel mogelijk buiten te spelen zolang het weer dit toelaat ! 

Gelieve het afzetten en ophalen van je scouties zo vlot mogelijk te laten 

verlopen en indien mogelijk zoveel mogelijk contact met anderen te vermijden ! 

 

Zondag 27/09 14u – 17u 

Fieuw, nog maar net bekomen van de overgang of de volgende activiteit is daar al. 

Diegene met een gevoelige huid, zwakke haarpuntjes of net gelakte nageltjes, 

gelieve u te melden bij de chiro, want de scouts doet pleinspelletjes. En dat is niet 

voor watjes! Laat Klein-Snoai maar weten dat wolven weer begonnen zijn! 

 

Zondag 04/10 14u – 17u 

Vandaag spelen we een bordspel. Maar niet zomaar een bordspel… Kom het 

ontdekken van 14u tot 17u op de scouts! 

Één ding is zeker! Het wordt een heuse strijd! 

Breng gerust iets creatiefs mee wat kan dienen als pion. Wie weet val je hiermee ook 

wel in de prijzen… 

 

Zondag 11/10 14u – 17u 

Omdat we elkaar nu toch al wat beter kennen, doen we 

vandaag een teambuildingsactiviteit! We testen of jullie 

ook sterk staan als groep. Deze middag draait om 

denken/werken in groep. Kom dus met velen! 

 



Zondag 18/10 14u – 17u 

We kunnen natuurlijk de eerste scoutsmaand niet 

inzetten zonder een lekker, traditioneel bosspel! Doe 

zeker een lange broek en dichte schoenen aan. We 

maken het bos onveilig!  

 

 

Vrijdag 23 oktober is het dag van de 

jeugdbeweging, dus mag je in je uniform naar 

school om aan iedereen van je school te tonen dat 

je een echte scout bent!!! DOEN, DOEN, DOEN!!! 

 

 

Zondag 25/10 14u – 17u 

Halloween is in aantocht dus vandaag gaan we met z’n 

allen lekkere pompoensoep maken. Wie een heerlijke 

pompoen op overschot heeft, mag die zeker 

meebrengen! Daarna smullen we samen van ons eigen 

brouwsel.  

 

 

Zaterdag 31/10 19u – 21u 

Halloween, is mijn favoriete feest. Dan ben ik verkleed in een 

griezelbeest. Wij verwachten jullie allen in jullie engste outfit 

aan het lokaal voor het griezeligste halloweenfeest dat de 

wolven ooit gekend zullen hebben!  
 

 

 

 

Voila, den aftrap is gegeven. Tot volgende maand!  

 

Xxx (maar dan wel vanop afstand ;)) 

 

Jullie allerliefste leiding,  

 

Loeka, Jonas, Victor, Waud en Sofie 


