KABOUTERS GO DIGITAL!
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Naam: Marie Kolenberg
Geboortedatum: 20/04/2001
Hobby’s: Scouts, speelplein, viool en babysitten
Totem: Noorderlichtwitte standvastige bergbever
Studie: Taal- en Letterkunde (Frans-Spaans)
Lievelingseten: Chili sin carne
Verantwoordelijkheid: Communicatie
“ Hey kabouters!! Omdat jullie stiekem niet zonder mij kunnen, ben ik dit jaar opnieuw
jullie leiding! Ik kijk al uit naar een jaar vol TikTok en #Like Me
.” #fun #exited #bff’s

Naam: Loïc Nolf
Geboortedatum: 23/02/2002
Hobby’s: Scouts, gamen
Totem: Zonnegloedpaarse ontspannen Fodi
Studie: Office & Retail
Lievelingseten: lasagne
Verantwoordelijkheid: Vieruurtjes
“Dag beste kabouters! Ik ben één van jullie super toffe nieuwe leiding voor dit jaar. Ik
heb er alvast veel zin in om samen met jullie een heel jaar lang ons te amuseren.
” #happy #ikkannietzondermijngsm
Naam: Caroline Ferrante
Geboortedatum: 06/06/2001
Hobby’s: Scouts, zwemmen
Totem: Hemelgroene krachtige sneeuwstormvogel
Studie: Biomedische laboratoriumtechnologie
Lievelingseten: Sushi
Verantwoordelijkheid: Medische fiches
“Hey kabouters! Dit is mijn eerste jaar in leiding en ik weet dat het een superleuk jaar
wordt!” #exited

Naam: Kasper Menu
Geboortedatum: 23/07/2001
Hobby's: scouts, skaten, gitaar, tekenen
Totem: Maanlichtzwarte authentieke newfoundlander
Studie: Interieurvormgeving
Lievelingseten: Ribbetjes met patat mayonaise
Verantwoordelijkheid: financiën
“Yooww kabouters! Vorig jaar stond ik bij de wouters, maar dit jaar sta ik bij de
allerleukste tak: de kabouters!” #thankful

Naam: Nina Vertommen
Geboortedatum: 18/01/2002
Hobby's: scouts, babysitten
Totem: Waterleliewitte elegante wasbeer
Studie: Verpleegkunde
Lievelingseten: Pizza
Verantwoordelijkheden: Weettewah en materiaal

“Hoi kabouters! Dit is mijn eerste jaar in leiding en ik ben superblij dat ik
bij jullie mag staan!” #happy

VERGADERINGEN
Onze vergaderingen zullen steeds op zondag doorgaan 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 10
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 al onze kabouters hebben we zo snel mogelijk een ingevulde medische fiche nodig.
Vanaf dit jaar zullen deze digitaal doorgestuurd worden! Meer info volgt.
CONTACT LEIDING
Met vragen, problemen of super leuke 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
Marie Kolenberg
Nina Vertommen
Loïc Nolf
Kasper Menu
Caroline Ferrante

0470081378
0489 74 47 43
0471 08 97 96
0468 23 07 21
0498 73 77 67

marie.kolenberg@gmail.com
ninavertommen13@gmail.com
loic.nolf@gmail.com
kasper.menu@gmail.com
ferrantecaroline@yahoo.com

Hiernaast zullen we ook een WhatsAppgroep maken met daarin alle leiding en ouders. Deze
groep zullen wij gebruiken om praktische informatie te herhalen en er zullen regelmatig foto’s
van jullie dochters verschijnen. Voor persoonlijke vragen en opmerkingen stuur je ons best
een privébericht.
!! Op zaterdag 26/09 om 19u sturen we een mail met daarin de link naar de WhatsAppgroep
en de digitale versie van dit boekje. Heb je de mail niet ontvangen en zit hij niet in je
spamfolder? Laat ons dan zo snel mogelijk iets weten! Vraag indien mogelijk ook eens na bij
andere ouders of zij de mail hebben gekregen.

CORONA
Jammer maar helaas, voorlopig moeten we dezelfde coronaregels houden als op kamp.
Wat houden deze regels in?
- We spelen enkel in onze bubbel (onze tak dus)
- We wassen/ ontsmetten onze handen bij aankomst, vertrek, voor en na het vieruurtje
en na toiletbezoek
- De leiding draagt een mondmasker wanneer we het terrein verlaten of wanneer we
andere bubbels tegenkomen (bijvoorbeeld in de gang). De leden zijn allemaal jonger
dan 12 jaar en moeten dus nooit een mondmasker dragen.
- Het lokaal en terrein zal worden opgedeeld in bubbels waarin we spelen. We zullen
ook vaker het terrein verlaten om bijvoorbeeld in het bos te gaan spelen, zodat de
takken op het centrum meer plaats hebben. Onze tak krijgt ook één apart toilet
toegewezen.
- We zouden jullie willen vragen om elke vergadering een drinkbus mee te nemen.
Dat maakt het voor ons veel gemakkelijker om water uit te delen zonder dat iedereen
van dezelfde fles hoeft te drinken.
- Meer informatie over de regeling wordt gecommuniceerd door de groepsleiding.

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

26/9 Openingsdag

KABOUTERS GO DIGITAL: PROGRAMMA
4/10 Facebook

En… play! Eindelijk is het scoutsjaar
begonnen. Het wordt het allercoolste jaar
ooit!!
18/10 Google Maps / Kikkerdag

De software van Google Maps is gestolen!
We moeten onze eigen weg vinden om het
programma te herstellen. // Kikkerdag:
indien de maatregelen het toelaten,
organiseren we 18/10 een (alternatieve)
Kikkerdag. Meer info volgt.
1/11 Halloween

In het leven draait alles om
vrienden maken. Wie leert de
anderen het beste kennen en
verovert zo de meeste volgers?

25/10 Subway Surfers

Laat zien dat je een trotse scout
bent en kom in uniform naar
school.

Wie kent het allercoolste spel van 2013
nog? Verzamel zo veel mogelijk
muntjes, maar zorg ervoor dat je niet
wordt overreden door de tram!

8/11 Spotify

14-15/11: Eetfeest: Take away-editie

Welke kabouter kent de meeste
liedjes en kan het systeem van
Spotify verslaan?
20-22/11 Weekend!!

Caroline heeft de Lotto gewonnen, maar
wat moet ze nu met al dat geld doen?
Helpen jullie haar om haar bankzaken te
regelen?

Na twee maanden spelen op onze
gsm is het tijd voor een digitale
detox. Weg met alle elektronica!
We gaan terug naar de nineties en
ontdekken wat er hip en trendy
was in de kindertijd van jullie
ouders.
13/12 Instagram

Sinterklaas is niet helemaal mee met de
technologie van tegenwoordig. Gelukkig
heeft Computerpiet Loïc een app bedacht
waarmee Sinterklaas alle pakjes kan
rondbrengen!

Kaspers favoriete hobby is TikToks
maken. Helpen jullie hem om
TikTokfamous te worden?

Vrijdag 23/10: Dag van de
jeugdbeweging

Vandaag laten we onze gsm even aan de
kant liggen om de doden te eren. Kom in je
griezeligste Halloweenoutfit!
15/11 Banking App

6/12 Sinterklaas App

11/10 Tik Tok

Marie is al haar Instagramfoto’s
kwijt en haar volgers zijn boos!
Helpen jullie mee om de foto’s te
zoeken?

29/11 Voormiddag: Take Away
(kookvergadering)

Welk team kan binnen de tijd alle
bestellingen afleveren?

20/12 Christmas App

Zet al je meldingen aan, want dit feest
wil je niet missen!

03/01 Geen signaal- geen vergadering

10/01 Jinstage (de oudste tak
wordt leiding!)

17/01 Geen WiFi- geen vergadering

24/01 Jinstage

31/01 Batterij bijna leeg- geen
vergadering

07/02 Whatsapp

De leiding is al dat studeren beu:
tijd voor een welverdiende
vakantie om de batterijen op te
laden!
14/02 Tinder

21/02: Shopping app

Het is Valentijn, maar Nina heeft nog geen
date! Gelukkig staat er een professioneel
team van koppelaars klaar om de ware voor
haar te vinden.

Shop ‘till you drop! Het zijn solden
op de markt, dus laat je gaan!

KAMP!!! We gaan op kamp van 4 tot 11 juli 2020!

Welk team verzamelt de meeste
WhatsAppjes en kan de berichten van
de anderen onderscheppen?

28/02 Klok

Welk team is klaar met alle opdrachten
voordat de wekker gaat?

