JONGVERKENNERS
ZON 20/09: HOE VETTIGER, HOE PRETTIGER!
Naar goede gewoonte beginnen we het scoutsjaar officieel met een
goede, vettige doop! Dresscode: trek je slechtste kleren aan.

ZAT 31/10 19u-21u30: HALLOWEEN ACTIVITEIT
De dagen worden kouder, donkerder en enger…. Dat betekent maar 1
ding: het is weer Halloween! Deze week spelen we een superspannend
avondspel, kom als je durft. Vergeet zeker geen zaklamp!
Jullie leiding/virologen voor dit scoutsjaar:

ZON 27/09: BOSSPEL
We zouden geen echte JV’s zijn als we de bossen niet introkken om een
bosspel te spelen! Oefen alvast je schietkunsten want wie weet komen er
wel klakkenbuizen aan te pas.
ZON 04/10: SMULACTIVITEIT
Of in de volksmond: WOUDLOPERSKEUKEN! Neem alles wat lekker is mee
naar de scouts en vergeet zeker ook je sjorkunsten niet... Anders eten we
op de grond
ZON 11/10: DORPSSPEL
Jullie weten ongetwijfeld dat Pulle de thuishaven is van Vlaanderens
leukste scouts, wij dus. Maar kennen jullie Pulle wel echt? In dit dorpsspel
ontdekken we alle uithoeken van jullie favoriete dorp.
ZON 18/10: CROSSACTIVITEIT
Wat Wout Van Aert kan op zijn fiets, kunnen wij toch ook? Omdat te
bewijzen is het vandaag crossactiviteit! Kom zeker met je fiets of BMX
naar de scouts om in de Pulse bossen te kunnen crossen.
ZON 25/10: VRIJE ZONDAG
Hopelijk hebben jullie gisteren met de familie genoten van de lekkere
kaas en wijn! Helaas moet de leiding alles nog opkuisen en zullen jullie
ons deze zondag moeten missen.

Linksboven: Viroloog Merel Van Laer (UGENT)
rechtsboven: Viroloog Simon Neyens (VUB)
Onderaan: Viroloog Tom Van den Brande (UA)

Wij gaan op weekend!

SCOUTS IN TIJDEN VAN CORONA!

HOU 27 - 29 NOVEMBER VRIJ!
Meer info volgt nog.
Communicatie
Word lid van de JV groep zodat je geen info
misloopt!
https://chat.whatsapp.com/I90GuzURqsXF8HVz
D86W2X

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.

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

presenteren:

AFHAAL
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.

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

