Krantje april

Scouts Carpe Diem Arendonk

Wat staat er op de

kalender
Zondag 7 april | paaseierenverkoop
Zie ginds komt de paashaas van Scouts Carpe Diem weer
aan, hij brengt ons veel paaseitjes, ik zie ze al staan…
Vandaag gaan we onze heerlijke paaseitjes van deur tot
deur verkopen om weer wat extra centjes in het laatje te
brengen. Breng je beste verkooptruc mee!

Zondag 21 april | geen scouts
Wat ligt er daar allemaal tussen het groen? Gestreepte
eitjes, gekleurde eitjes, gebloemde eitjes en zelfs eitjes in
de vorm van konijntjes! Hup, je moest al aan het rapen
zijn! Geen tijd voor scouts vandaag!

Wat doen de

kapoenen
Zondag 14 april
Geen kasseistroken voor de kapoenen vandaag!
Je hoeft niet naar Parijs of Roubaix voor
spektakel, wij wagen ons vandaag aan de
beklimming der beklimmingen: “den berg van
‘t zwembad”. Zet je beste beentje voor, werk
samen als een team en haal samen de
eindmeet!

Zaterdag 27 april
Vandaag nemen we deel aan de ‘kapoenendag’ van Scouts
en Gidsen Vlaanderen, Gouw Kempen. Van 10u tot 17u
beleven we de dag van ons leven aan de lokalen van scouts
Lille, samen met andere kapoenen uit de streek. Verkleed je
als piraat, neem boterhammetjes mee voor tijdens de
middag en schrijf in door een mailtje te sturen naar
diederavers@gmail.com!

Wat doen de

welpen
Zondag 14 april
Speciale dag vandaag! We gaan een sport
uitoefenen die oorspronkelijk uit de
Verenigde Staten komt. Sinds de jaren 80
is de sport vrij populair. Een buis, wat wcpapier en heel veel verf zullen vandaag je
vriend moeten zijn!
PS: Doe vandaag allemaal een witte Tshirt aan die vuil mag worden!

Zondag 28 april
De Wamp is een riviertje in België. Het is een zijrivier van
de Kleine Nete in het stroomgebied van de Schelde. Hij
ontspringt in Arendonk, vormt de grens tussen OudTurnhout en Retie, dan tussen Kasterlee en Retie, en
stroomt bij Kasterlee in de Kleine Nete. De totale lengte
bedraagt 16 kilometer.

Wat doen de

woudlopers
Zondag 14 april

Weekend 26 – 28 april
Vrijdag 26 april is het zover, ons tweede woudloperweekend.
De woudlopers worden om 19u30 verwacht in de lokalen van
Chiro Schoonbroek (Beekstraat 7). Zondag 28 april, om 12u,
mogen de ouders hun ravotters terug komen ophalen. Dit
weekend zal €20 kosten, gelieve dit contant mee te brengen
op vrijdag. Inschrijven kunnen jullie doen door een mailtje
te sturen naar kaatverbeek@gmail.com of een berichtje
naar 0470/98.40.35, liefst voor 21 april.
Wat moet je zeker meebrengen?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Luchtmatras/matje
Slaapzak
Pyjama + knuffeldier
Verkleedkledij van je favoriete sportfiguur
Voldoende (warme) speelkledij + onderbroeken + sokken
Uniform (aandoen bij vertrek)
Gamel + bestek + beker
Toiletgerief
Regenjas
Zaklamp

Wat doen de

jogi’s
Zondag 14 april
Vandaag kunnen jullie eindelijk jezelf uitleven:
laten we New York in brand steken!!!

Zondag 28 april
Vergeet vandaag geen wit T-shirt mee te nemen!!

Wat doen de

givers
Zondag 14 april
Van vrijdag 12 tot zondag 14 april gaan we op
weekend! JOEPIEEEE! Meer info volgt via de sociale
media kanalen (via jullie zoon/dochter).

Zondag 28 april
Het ADDIE-model is een bekend implementatiemodel dat zijn oorsprong kent in de wereld van
Instructional Systems Design (ISD). ADDIE is
een acronym voor de vijf fases uit het model, te
weten:
▪
▪
▪
▪
▪

Analysis - Analyse van het probleem
Design - Ontwerp van de oplossing
Development - Ontwikkeling van
oplossing
Implementation - Implementatie van
oplossing in de praktijk
Evaluation
Evaluatie
van
geïmplementeerde oplossing.

de
de
de

IS DIT VOOR JULLIE CHINEES???
Ja, voor ons ook. Daarom houden we het
vandaag bij een iets gemakkelijkere game.
Surprise Surprise boyz en girlzz. (TIP: jullie
kennen het zeker en hebben het al vaak
gespeeld, maar deze keer maken we er een
speciale versie van) Xxx

Wat doen de

jins
Zondag 14 april

=
Zondag 28 april

Wat doen de

pixies
Zondag 14 april
CHEEEEESE!

Zondag 28 april

