Krantje november

Scouts Carpe Diem

Wat staat er op de

kalender
Zaterdag 17 november | fakkeltocht

S

leur je mama, papa, omaatjes en opaatjes, hond, tantes,
nonkels en buren mee naar buiten want het is weer tijd
voor onze fakkeltocht! Trek stevig schoeisel aan en
vergezel ons tijdens deze winterse wandeling met een
brandende toorts in de hand. Nadien kan je opwarmen aan
onze vuurkorven terwijl je geniet van heerlijke drankjes!
Afspraak zaterdag 17 november om 19u aan de Biesputten.

Wat doen de

kapoenen
Zondag 4 november
Mega hoog, mega laag, mega snel en mega traag
Het is tijd voor Mega Mindy
Mega groot, mega klein, mega sterk en mega fijn
Het is tijd voor Mega Mindy
Sta versteld van de held die jou snel ter hulp snelt
en de misdaad weer bestrijdt
Mega luid, mega stil, mega alles wat je wil,
het is Mega Mindy tijd!
De Mega Mindy game is on!

Zondag 11 november
Want mijn hart staat op springen
En ik weet niet waarom
Jij bent de allermooiste
Jij bent de bom
Mijn hart ontploft
Toe zeg me waarom
Jij bent de allermooiste
Jij bent de bom

Wat doen de

kapoenen
Zondag 18 november
OH NEE! Er zijn kleine boefjes gezien op de
scouts, tijd voor ons om ze te gaan pakken!

Zondag 25 november
Onze wereldbol is groot, enorm groot. Maar
vandaag gaan we de wereld rondreizen in een
paar uurtjes tijd. Hoe we dat gaan doen, is nog
een heel groot geheim.

Wat doen de

welpen
Zondag 4 november
een wandeling door het bos
even rustig zitten op een bankje
of gewoon op je kont onder een
boom in het mos

Weekend 9 – 11 november
Beste ouders en welpen,
We gaan op weekend! Joepie! Het weekend zal doorgaan van 9 tot 11 november
in onze eigen scoutslokalen op de Biesputten. Voor dit weekend vragen we een
bedrag van 25 euro. Dit bedrag zouden we graag bij aankomst ontvangen
samen met het kids-ID van jullie zoon/dochter. De welpen worden vrijdag om
20u verwacht op de nieuwe scouts. Zondag mogen ze weer opgehaald worden
om 11u30.
Als jouw zoon/dochter graag meegaat op weekend kan je hem/haar inschrijven
door een mail te sturen met de naam van het lid en eventuele opmerkingen
via het volgende e-mailadres: ellakoninckx8@gmail.com
Wij hopen dat we jullie allemaal terugzien op dit fantastische weekend, wij
hebben er al vast zin in!
Scoutsgroetjes,
Michiel, Xian, Niels, Emmeline en Ella,
Xian, Nie

Wat doen de

welpen
Zondag 18 november
Zoals de naam reeds laat blijken verwijst de naam Roodkapje
naar de kledij die het meisje in het verhaal draagt, meer
specifiek het rode kapje als hoofddeksel. Naar de kenmerken
van Roodkapje is veel onderzoek verricht. Roodkapje was in de
originele versie van de gebroeders Grimm blond. Blond stond
in de literatuur symbool voor het perfecte, het reine en het
onschuldige. Een bruine of zwarte haarkleur verwees naar het
onvolmaakte, het onzedelijke. Dit is ook de reden waarom de
wolf in de oorspronkelijke versie bruinharig was

Zondag 25 november
Rolstoelen voor dagelijks gebruik worden
intensief gebruikt van het moment van opstaan
tot het moment van weer naar bed gaan. Ze zijn
veelal voorzien van individuele aanpassingen.
Een rolstoel voor dagelijks gebruik heeft vaak
een vast frame maar ook opvouwbare versies
komen voor. Een rolstoel voor dagelijks gebruik
mag niet meer dan 10 kg wegen. Deze
rolstoelen zijn bedoeld voor mensen die niet
kunnen lopen.

Wat doen de

woudlopers
Zondag 4 november
Een aantal eigenschappen van de step komt overeen
met de fiets, zoals wielgrootte en helling van de
stuuras. Maar juist voor de step geldt dat de
plankhoogte boven het wegdek belangrijk is. Op een
goed ontworpen step kunnen langdurig snelheden van
30 km/u gehaald worden. Vanwege het lage
zwaartepunt is een step stabieler dan een fiets.
Breng vandaag je favoriete
step/skateboard/skates/gocart/... mee!

Weekend 9 – 11 november
9 november is het zover, ons eerste woudloperweekend. De woudlopers
worden om 19u30 verwacht in de lokalen van Scouts Ravels (Jachtweg 42D,
Ravels). 11 november, om 12u, mogen de ouders hun ravotters terug komen
ophalen. Dit weekend zal €25 kosten, gelieve dit contant mee te brengen op
vrijdag. Inschrijven kunnen jullie doen door een mailtje te sturen naar
kaatverbeek@gmail.com, liefst voor 5 november.
Wat moet je zeker meebrengen?
▪
▪
▪
▪
▪

luchtmatras/matje
slaapzak
pyjama + knuffeldier
voldoende (warme) speelkledij +
onderbroeken + sokken
uniform (aandoen bij vertrek)

▪
▪
▪
▪
▪

gamel + beker + bestek
toiletgerief
regenjas
zaklamp
eventuele medicatie

Wat doen de

woudlopers
Zondag 18 november

! niet vergeten: wit t-shirt

Zondag 25 november
Sinte Katharina…file Filemina
Een kjeske vur ne cent en al wie daer nie
over kan
over een kjeske, over een kjeske
en al wie daar nie over kan
over een kjeske van ne cent
laat ons, laat ons
ne goeien avond onder ons

Wat doen de

jogi’s
Zondag 4 november
Als je het mij vraagt: CHIRO!
Breng zeker 5 euries mee xxx

Zondag 11 november
Knapen we gaan een beetje op een
plein spelen xxx

Zondag 18 november
‘t is nie waar zei de sooi, t is nie waar zei de sooi: de meisjes
zijn veel beter dan de jongens zei de sooi xxx
‘t is nie waar zei de sooi, t is nie waar zei de sooi: de jongens
zijn veel beter dan de meisjes zei de sooi xxx

Zondag 25 november
Weekend bitches zie ma da ge er ze!!!
(meer info volgt nog) xxx.

Wat doen de

givers
Zondag 4 november
Vandaag doen we iets wat we nog nooit gedaan
hebben, iets wat jullie levens voor altijd zullen
veranderen. Zorg ervoor dat je in uiterste
topconditie bent!

Zondag 11 november
Fortnite is uitgegroeid tot een van de meest
populaire spellen ter wereld. In 2018 zijn er
meer dan 40 miljoen spelers. Het spel wordt ook
door veel spelers gespeeld op streamingdienst
Twitch. Door deze grote populariteit werd in
maart 2018 voor alle platformen een omzet
behaald van 223 miljoen dollar, een toename
van 73 procent ten opzichte van de maand
daarvoor. Marti zorg dat je er zeker bent, want
vandaag spelen we real life Fortnite!

Zondag 18 november
Drugs kopen of verkopen is verboden
en erg slecht, maar vandaag zal er
toch de kost mee verdiend worden.
Neem allemaal een leuk hoofddeksel
mee!

Zondag 25 november
Vandaag mag er niemand buiten en mag er niet
gespeeld worden, het is chirodag!

Wat doen de

jins
Zondag 4 november
Geen 1v1, geen 5v5, geen groundwar, geen Freefor-All, maar … ?

Zondag 11 november
We staan stil bij de overledenen
tijdens de eerste wereldoorlog.

Zondag 18 november
https://www.youtube.com/watch?v=gytWQOAwGdA

Zondag 25 november
Stef Dickens, Warre en Jana, de verwachtingen staan
hooggespannen. Maak er iets leuk van zodat
Katukatje, Stef van Bladel, Seppecrèmeglacescheppe,
Melijntjekonijntje, Pieterinplaatsvanne25’erneliter,
Ollidrolli, Jorenverloren, Kiefnieuwjaarsbrief,
Xandertéénentander en Emielzonderziel jullie
leidingskunnen van dichtbij kunnen bewonderen!

Wat doen de

pixies
Zondag 4 november

Zondag 11 november
Neem allemaal je sportkleren mee!!!

Zondag 18 november
Vandaag is het de beurt aan de volgende groep om
zich te tonen! De leiding heeft afgelopen maand
een grandioos gerecht gebracht met een gezellig
sfeertje erbij. Worden ze vandaag overtroffen of
blijft de leiding het klassement aanvoeren?

Zondag 25 november
https://youtu.be/dSy2DcATYUo

