GIVERS
ZON 20/09: We starten ons nieuw jaar in stijl: tijd voor de dopen!
Vergeet geen slechte kleren aan te doen en propere kleren + handdoek
mee te nemen en met de fiets te komen.
ZON 27/09: Jeroen Kneus en Sergio Wie? Die mannen laten hun
keukenrobots al het werk doen. Wij gaan back to essentials: koken op een
houtvuur. Snuister het internet maar af naar de meest hoogstaande
delicatessen en neem zeker ook ingrediënten mee.
ZON 04/10: Het is hét uitgesproken moment om alle kleine straatjes en
huisjes te (her)ontdekken in een epic smokkelspel in Pulle-city. Kom met
de fiets en vergeet je mondmasker zeker niet.
ZON 11/10: Kunnen jullie eigenlijk nog met klakkenbuizen schieten?
ZA 17/10: De inwoners van Pulle hebben weer speciaal voor ons hun
papier en karton maandenlang bijgehouden. Hoog tijd om alles op te
halen! Om 9u op post in de Heuvelstraat.
ZON 25/10: Aangezien wij gisteren jullie gezichtjes hebben gezien op de
Kaas- en wijnavond, zijn wij als leiding weer gesteld voor een weekje. Vrije
zondag!
ZA 31/10: Vroomste nachtspel aller tijden. Kom gecamoufleerd en train je
beste sluipskills al maar. Kom met de fiets en neem een zaklamp mee.
(19u-22.30u)

Scouts en Gidsen Zandstuivers Pulle
presenteren:

Kaas- en wijnavond op 24 oktober!

Papierslag
Op zaterdag 17 oktober komen de Scouts en Gidsen van
Pulle vanaf 9:00u uw oud papier ophalen.
Gelieve uw papier stevig verpakt aan de straat klaar te
zetten.
Mensen die buiten Pulle wonen, kunnen hun oud papier op
deze dag zelf naar het dorpsplein van Pulle brengen.

Kusjes van jullie nieuwe leiding,
Nebrt, Aleyne, Olde, Eam xxxxxx

SCOUTS IN TIJDEN VAN CORONA!
We vragen om je kinderen niet te
laten deelnemen aan activiteiten
wanneer ze 3 dagen ervoor ziek
zijn geweest.

We delen onze scouts op in 4
aparte
bubbels.
Kapoenen,
Kawellen, Jonggivers en Givers.
Leiding zit bij in de bubbel. Zo
spelen er maar 2 bubbels per
locatie. We komen wel steeds
samen aan het lokaal.

Handen wassen wordt een
prioriteit bij elke activiteit. Voor en
na worden steeds de handen
gewassen.

Leden vanaf jong gids/verkenner
zijn verplicht om met een
mondmasker in de formatie te
staan. Ook ouders zetten een
mondmasker op wanneer ze leden
komen afzetten

COMMUNICATIE
Word lid van de Giver groep op Whatsapp. Hier post de
leiding belangrijke informatie over de activiteiten.
https://chat.whatsapp.com/IDKVTdPmr1D3DNlBlFoVPa

