Maanbrief oktober
Hallo Kapoenen en ouders,
Hier jullie nieuwe leiding! Het laatste weekend van september zal er helaas geen
vergadering zijn. We zijn zelf op weekend om een geweldig scoutsjaar te plannen.
Elke vergadering voorzien wij ook een vieruurtje, hiervoor vragen wij 1euro. We
zullen met een kaart van tien beurten werken, dus gelieve de eerste vergadering
10euro cash mee te doen of over te schrijven op onze rekening: BE16 0636 3061 0674
(LET OP: dis een ander rekeningnummer voor de kapoenen dan vorig jaar!!!)
Onze eerste vergadering zal plaats vinden 7 oktober. Jullie worden om 14u
aan de Scheve Chalet (of ons scoutslokaal) verwacht. De vergadering zal
gedaan zijn om 18u. Hierna organiseren wij nog een infomoment voor de
kapoenen en ouders. Hierbij zullen wij wat meer informatie geven over wie
wij zijn, over de scouts zelf en zullen jullie al jullie vragen kunnen stellen.
Natuurlijk zijn jullie hierop allemaal welkom. Indien je er niet kan bij zijn of
na de infoavond nog vragen hebt mag je ons elke vergadering natuurlijk
aanspreken. Ook willen wij graag, indien jullie dat wensen, op huisbezoek
komen. Dit kunnen jullie altijd vragen voor of na de vergadering of jullie
kunnen een mailtje sturen naar kapoenen@scoutstenberg.be.

In oktober zullen we hierna nog 2 vergaderingen doen. Deze zijn op 14 en 21
oktober en zullen steeds van 14u tot 18u zijn. We spreken telkens af aan de
scheve chalet.
28 oktober is er GEEN vergadering. Dit omdat het voor jullie vakantie is en we het
weekend erna op ons eerste weekend gaan. Joepie! Dit vindt dus plaats van 2 tot 4
november. Meer informatie over het weekend zullen jullie nog krijgen.
Indien jullie nog dringende vragen hebben, kunnen jullie ons altijd mailen. Of
voor heel dringende vragen natuurlijk ook bellen.

Hopelijk zien we jullie allemaal op onze eerste vergadering!

Vriendelijke Scouts groeten!

Akela: 0494346571
Iki: 0498196503
Marala: 0492691295
Rama: 0491256893
Mang: 0479138275

