Kabouters only

Programmaboekje sept 2018 – feb 2019

WIE ZIJN WIJ?

Hey girlss!
Ik ben Cedric maar op de scouts noemen
ze mij ook wel “koolzaadoranje guitige
stokstaart”. Ik eet graag kroketten en
mijn lievelingskleur is beige. Ik speel ook
heel graag met de kaarten! Hopelijk
komen jullie elke zondag, ik heb er
alvast heel veel zin in!

Hallo kabouters,

Hallo!

Ik heet Jules. Velen van
jullie zullen mij al kennen,
ik stond namelijk vorig
jaar ook leiding bij de
kabouters. Mijn totem is
“prismapaarse
vredige
caraya”. Je mag mij altijd
wakker maken voor een
pizza hawaï. Ik heb weer
veel zin in een nieuw
scoutsjaar met jullie!

Ik ben Mathijs, soms luister ik ook
naar de naam “baccanaliablauwe
levenslustige barry”. Jullie zullen
mij waarschijnlijk nog niet kennen
want dit is mijn eerste jaar leiding.

Hey kabouters,
Mijn naam is Evy maar je mag mij ook
hyacintpaarse zorgzame secretarisvogel noemen.
Ik hou van dansen en ik ga economische
wetenschappen studeren. Ik kijk er heel hard
naar uit om ons elke zondag goed te amuseren!
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VERGADERINGEN
Onze vergaderingen zullen steeds doorgaan op zondag in ‘De Witte Villa’ (Kouterstraat 92 bis,
3020 Herent). Hier worden de Kabouters stipt om 14 uur verwacht en om 17 uur mogen ze weer
opgehaald worden. Dit geldt voor elke vergadering, tenzij het anders vermeld staat in het
boekje. Voor de kleine takken is het niet verplicht om met de fiets naar de scouts te komen, maar
het is wel een aanrader! Lekker sportief en beter voor het milieu. Vergeet dan wel je helm,
fluohesje en fietsverlichting niet! Wanneer jullie kabouter niet aanwezig kan zijn, vragen we om
steeds iets te laten weten via mail aan de leiding!!

UNIFORM
Het scoutsuniform van een Kabouter bestaat uit een das van Scouts Herent, een scoutshemd en
een groene broek of rok. Het sjaaltje kan je bij de leiding kopen voor 8 euro. Een hemd, broek
of rok kan je kopen bij onze tweedehands dienst (tweedehands@scoutsherent.be) of bij de
Hopper, de winkel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Ook vragen wij alle kleren van je kabouter
te voorzien van haar naam.

MEDISCHE FICHES
Van onze 1ste jaar kabouters hebben we zo snel mogelijk een ingevuld medische fiche nodig.
Een blanco fiche bezorgen we hen achteraan in dit programmaboekje. Gelieve de ingevulde
fiche aan iemand van je leiding af te geven. Indien uw dochter geen 1ste jaar is, maar haar
medische gegevens zijn veranderd ten opzichte van vorig jaar, graag ook een nieuwe fiche
invullen met de aangepaste gegevens.

CONTACT LEIDING
Met vragen, problemen of superleuke ideeën kunnen jullie altijd bij ons terecht. Twijfel dan ook
niet om ons aan te spreken voor of na de vergadering, te bellen of te mailen.
Hiermee bereik je ons alle vier: kabouters@scoutsherent.be
Vraag voor de groepsleiding? groepsleiding@scoutsherent.be

Evy Buysse: evybuysse@gmail.com – 0491 87 88 33
Mathijs Vantrappen: mathijs.vantrappen@hotmail.be – 0474 29 86 95
Jules Morel: jules.mrl@hotmail.com – 0479 96 51 57
Cedric De Clerck: cedric@clerck.de – 0496 53 10 31

LIDGELD EN VIERUURTJE

KABOUTERS

Beste ouders,
Met deze brief geven we graag meer informatie over het jaarlijks lidgeld bij Scouts Herent.
Voor 2018-2019 zal het nationale lidgeld 32 euro per lid bedragen. Daarmee ben je
verzekerd tijdens elke scouts- & gidsenactiviteit en kunnen we beroep doen op de
dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Om een deel van onze werkingskost voor de
groep te dekken, zoals onderhoud van lokaal en materiaal, vragen wij hier bovenop een extra
bedrag van 5 euro. Dat brengt het lidgeld voor werkjaar 2018-2019 dus op 37 euro per kind.
Daarnaast vragen wij per kind ook 10 euro voor een heel jaar vieruurtjes (elke zondag een
koek en sapje) Dit mag op hetzelfde rekeningnummer gestort worden. Wij zorgen er dan voor
dat het vieruurtjesgeld bij de juiste tak terechtkomt. U kan het lidgeld en het vieruurtjesgeld
betalen door de totale som van 47 euro te storten op onze groepsrekening (BE41 0636 0825
5410) op naam van Arne Van Den Broeck met vermelding (voor elk kind) van hun naam,
geboortedatum en tak. Dit voor 22 september 2018. Zolang dit niet in orde is gebracht, is uw
kind niet verzekerd! Wij hopen dat deze en andere kosten van de scouts betaalbaar zijn. We
willen zeker vermijden dat iemand omwille van financiële redenen niet kan deelnemen aan onze
scoutsactiviteiten. Daarom zijn er verschillende mogelijkheden uitgewerkt om de financiële last
die onze jeugdbeweging mogelijk met zich meebrengt wat lichter te maken. Wij zoeken in alle
vertrouwen graag mee naar een oplossing. We danken jullie alvast voor het vertrouwen in onze
werking en kijken ernaar uit om samen met jullie zonen en dochters voluit plezier te beleven
tijdens het nieuwe scoutsjaar!
Met scoutieve groeten,
Jonas, Jonas, Arne & Sam, groepsleiding Scouts Herent
Scouts Herent
www.scoutsherent.be
groepsleiding@scoutsherent.be
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KABOUTERLIEDJES
Kringlied
Kaaaa...bouters lopen lachen, roepen, bulderen en zingen ze proesten, dansen, hollen, tieren,
vallen op en springen ze klappen in de handen *klapklapklapklapklap* ze toeteren in het rond
*toettoettoet* en zijn ze dan opeens heel moe dan vallen ze op de grond *BOEM*

Beloftetekstje
Ik ben gids. Ik verken de wereld,
Ik val, ik tuimel en ik sta weer op.
Ik wil mijn best doen.
Ik ben gids, tussen scouts en gidsen
Daarom beloof ik me in te zetten voor mijn groep,
want mijn werk is ploegwerk, en onze inzet verzet bergen.

Avondlied
Sterren vinden wij mooi *ooiooiooi*
Maar ze zijn niet onze prooi *ooiooiooi*
Onze prooi zijn de welpen *elpenelpenelpen*
Maar ze zijn zo’n kleine schelpen *elpenelpenelpen*
De jong-gidsen die zijn saai *aaiaaiaai*
Maar ze zijn heel erg taai *aaiaaiaai*
Dus moeten jullie horen *orenorenoren*
De kabouters zijn zo tof als nooit tevoren *orenorenoren*
KaaaaaaaBOUTERSSS

9-10-11 November gaan we op weekend. Van 3 tot 10 Juli gaan we op kamp!!!!
Hou dit weekend dus zeker vrij.
Zet dit dus zeker in je agenda.
Verdere info volgt.
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PLANNING

22 september

Opening!

30 september

Eerste vergadering!!! Zijn jullie er klaar voor?

7 oktober

Newsflash! Selena Gomez is haar nagellak kwijt, helpen jullie haar
zoeken?

14 oktober

Justin Bieber geeft zijn fitness geheimen vrij, kom naar de scouts en krijg
‘the perfect body’.

Vrijdag 19 oktober

Dag van de jeugdbeweging! Doe zeker je uniform aan om naar school te
gaan. :)

21 oktober

Kikkerdag (info volgt).

28 oktober

Halloween is daar, tijd voor een enge modeshow.

4 november

Wie is de bekendste celebrity?

9-10-11 november

WEEKEND!!!! LITTT
Klaar voor het ultieme ‘for kabouters only’ weekend?
Roddels, nagellak en meer komen je kant op (info volgt).

18 november

Eetfeest!!!

Vergadering vanaf 15u!

Wie vinden jullie de knapste welp? (Wie kan het beste voetballen? Wie
is het grappigst?) Kom het vandaag allemaal te weten en maak kans op
een meet en greet met een echte welp!
+ Jules is jarig

, hij brengt veel snoep mee!!!

25 november

Milieuvergadering

2 december

Sinterklaas komt!

9 december

Jules heeft nood aan een stylist. Total make-over!

16 december

We trekken het bos in en zoeken naar natuurlijke beauty producten.

21 december

Kerstfeestje!! Doe je mooiste kleren aan en ontdek je date.

30 december

Geen vergadering het is vakantie.

6 januari

Geen vergadering het is vakantie.

13 januari

Vandaag maken we een gezond slaatje, verse jus d’orange en een
heerlijk dessertje.

20 januari

Geen vergadering, Cedric is aan het studeren voor zijn diploma meisjesversieren.

27 januari

*Click flash* De paparazzi *click flash* overspoelt *click flash flash* de
witte villa. *Flash flash* Help ons om hen te verjagen *click flash* of
word een van hen.
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3 februari

Geen vergadering :(

10 februari

Valentijn is bijna daar, wie is jouw perfecte man? Misschien zit hij wel op
de scouts?

17 februari

Mathijs is verdwenen! Zoek hem in Herent!

24 februari

Celebrity quiz! We gaan op zoek naar de slimste kabouter!
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