Kabouters
ZON 20/09: VETTIGE SPELLETJES
JI JA JOEPI, wij gaan van start. Zoals ieder jaar doen wij dit via de
volgende wijze: “hoe vettiger, hoe prettiger!”. Zorg er dus voor dat uw
(b)engeltje niet in zijn beste zondagskleren arriveert.

ZON 27/09: DOKTER VS MISS RONA

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.

“Dokter Dokter, het springt uit mijn borstkast, Dokter Dokter danst alsof

het feest was”. Slaat jouw hart ook sneller nu je terug naar de scouts
mag komen? De onze alvast wel! Op een speelse manier gaan we
vandaag aan de slag met de actualiteit.

ZON 04/10: DORPSPEL
Vandaag is de dag voor al die speurnezen tussen ons. Let op de details
en ontdek al de geheime plekjes van Pulle.

ZON 11/10: BATTLE OF THE KABOUTERS
Een ultieme strijd tussen verschillende kampen, wil je weten hoe het
eraan toe gaat ? kom dan zeker in je beste camouflage outfit!

ZON 18/10: WOUTLOPERSKEUKEN
Mmmmmhhh lekker smullen, wat wil je nog meer? Om van al jullie
lekkere creaties te kunnen genieten vragen we om zelf wat
ingrediënten mee te nemen. Eet dus ook niet al te veel voor je naar de
scouts vertrekt!

ZAT 24/10 KAAS EN WIJNAVOND
Dit weekend verwachten we geen leden op het scoutsterrein, deze
keer nodigen we jullie massaal uit om een kaasje en een wijntje te
verorberen in de griffel ,VRIJE ZONDAG!

Scouts en Gidsen Zandstuivers Pulle
Presenteren:
Kaas- en wijnavond op 24 oktober!

Kaaaaaaaaaaaaaaabouters
lopen, lachen ,roepen,
bulderen en zingen
ze proesten dansen hollen
tieren vallen om en springen
Ze klappen in de handen (klap-klap klap)
ze toeteren in het rond (toet-toet-toet)
en zijn ze dan opeens zo
moe dan vallen ze op de grond (boem!)
hoempa hoempa hoempapa.

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 Kaboutergroep op whatsapp. Hier posten
we informatie over de activiteiten.
https://chat.whatsapp.com/BYR5TIxVX9z1aXxqHOQEwH

