SHELTER 2020 - semester 2
Scouts Laken-Ruusbroec

Voorwoordje groepsleiding
Beste ouders en leden
Hopelijk hebben jullie even veel genoten van het vorig semester als de leiding. Gelukkig is
het plezier en avontuur nog lang niet gedaan voor dit schooljaar. Na uit te rusten van al de
familiefeesten en Nieuwjaar vliegen we er weer in! Het grootste deel van de leiding heeft
echter examens en zijn daar nu al goed voor aan het blokken, de vergaderingen zullen dan
ook door een inval-leidingsploeg gehouden worden. Deze vergaderingen zullen met
iedereen samen gehouden worden. Zaterdag 8 februari vliegen we er weer in met een
voltallige leiding die natuurlijk hun best gaan doen om er weer een schitterend tweede
semester van te maken.
Dit semester komt er ook een leiding terug van Erasmus. Spitsvogel staat al te popelen om
jullie terug te zien! Wij kunnen al vast niet wachten, want die examens zijn nu ook geen pret.
Om het scoutsjaar zo vlot mogelijk te laten verlopen, willen we jullie vragen om te
verwittigen indien uw kind niet aanwezig kan zijn. De contactgegevens van de leiding vindt u
iets lager in de shelter. Tijdens de vergaderingen wordt er verwacht dat iedereen in uniform
komt. Dit betekent een hemd dat in orde is en een korte broek/rok (als het niet aan het
vriezen is) :-)
We zijn dan wel al een half jaartje verder, maar je kan nog altijd je vriendjes en
vriendinnetjes meenemen om eens te kijken of ze het leuk vinden. Laat dit even via mail of
gsm weten aan de leiding. Vrienden maken op de scouts is een feit, dus aarzel niet!
Scouts Laken – Ruusbroec
Steeds paraat in woord en daad
Uitbundige Macao (Thomas)
Trotse Mustang (Pepijn)
Wispelturige Spitsvogel (Nausika)

Vragen en info?
Je kan steeds terecht met al uw vragen bij de leiding of groepsleiding:
Kapoenen: kapoenen@scoutsruusbroec.be
Thomas ‘Macao’: 0487890695
Welpen: welpen@scoutsruusbroec.be
Arnaud ‘Messieu’: 0474103329
Jonggivers: jonggivers@scoutsruusbroec.be
Arnaud ‘Arakanga’: 0479071210
Givers: givers@scoutsruusbroec.be
Nausika ‘Spitsvogel’: 0478042320
Groepsleiding: - groepsleiding@scoutsruusbroec.be
Administratie: administratie@scoutsruusbroec.be

Afspraken:
Kledij
-

-

Tijdens de vergadering dient iedereen zijn uniform aan te hebben.
Dit is een scoutshemd mét de juiste kentekens op de juiste plaats, een groepsdas en
een korte broek.
o Hemd: ons hemd dragen we met respect, dus geen gaten, onnodige
kentekens of erop schrijven.
o Kentekens:Ledenverkrijgendejuistekentekensvande leiding voor € 0,50/stuk.
Hang deze altijd op de juiste plaats.
o Groepsdas: De das van Scouts Ruusbroec is geel met een zwarte rand. Deze
dien je aan te kopen voor € 10.
o Korte broek: een korte broek op de scouts is verplicht tenzij de leiding dit
anders communiceert.
Op elke vergadering doen we kleren aan die vuil en eventueel kapot mogen worden.
Noteer ook in elke kledingstuk je naam zodat deze gemakkelijk kunnen terugbezorgd
worden bij verlies.

Vergaderingen
-

Begin: Elke vergadering begint stipt om 14u tenzij
anders gecommuniceerd via de leiding of shelter.
Einde: elke vergadering eindigt om 17u tenzij anders gecommuniceerd via de leiding
of shelter. Ook wij proberen steeds op tijd te sluiten.
Verwittigen! Niet iedereen kan steeds op tijd komen, tot het einde blijven of zelfs
aanwezig zijn. Daarom vragen wij jullie steeds op voorhand te verwittigen zodanig

dat de leiding eventueel kan wachten, vroeger stoppen of de activiteit aanpassen.
Emailadressen en telefoonnummers van de leiding vind je steeds in de shelter.

Wat neem je niet mee naar de scouts?
-

waardevolle spullen die kapot kunnen gaan
je nieuwe kleren of schoenen
snoep, chips, kauwgom,…
tijdens de vergadering heb je geen geld nodig, ja kan wel een beetje geld meenemen
om na de socuts iets te drinken in de scoutsbar.

Website & Facebook
Naast onze site: www.scoutsruusbroec.be hebben we ook een Facebook pagina waarop
allerhande informatie komt omtrent vergaderingen en andere activiteiten. Ook foto’s van
vergaderingen, weekends en kampen kan u op deze pagina en beperkt op de site
terugvinden. Twijfel dus niet om eens een kijkje te nemen!

Communicatie via mail, Whatsapp en site
Beste ouders,
Aangezien ‘mailen’ alomtegenwoordig en vooral zeer praktisch is, verkiezen wij om de
meeste communicatie te laten gebeuren via mail. Geef bij de inschrijving van uw zoon en/of
dochter dus zeker een geldig emailadres en telefoonnummer op zodat u op de hoogte kan
gehouden worden van het reilen en zeilen binnen de scouts.
We proberen ook steeds op tijd onze site up to date te houden, zodat u ook hier alle
informatie kan vinden.

Kapoenen

22 februari (14-17)
Kleed je maar lekker warm want vandaag gaan wij naar het bos. We leren ook
wat kaartlezen en gaan echte scouteske dingen doen. Benieuwd wat we gaan
doen? Kom zeker naar de vergadering! De leiding ziet het alvast zitten. Wie is
de beste padvinder?
29 februari
Geen vergadering wegens krokusvakantie
7 maart (14-17)
Vandaag gaan wij langs in onze buurt en gaan we eens zien hoe vrijgevig ze
kunnen zijn als we een ei aanbieden. Zorg dat je je scoutshemd en sjaaltje zeker
mee hebt en je beste glimlach want wij gaan op onder andere op ruiltocht!
14-15 maart
Dit weekend gaan we met alle takken op weekend. Er staan leuke spelletjes op
het programma dus zorg maar dat je goed uitgerust bent ;) Verdere info volgt
via mail.
21 maart
Kapoenen, er vond zich een misdaad plaats. Vandaag gaan we oplossen wie de
dader is. Jullie gaan moeten bewijzen dat jullie echte speurneuzen zijn! Als
jullie de dader vinden, hangt er misschien wel een beloning aan vast...
28 maart

Deze week gaat de leiding een beetje uitrusten, want dat hebben wij ook soms
nodig. We zien jullie graag terug volgende week!
5 april (zondag!)
Beste kapoenen, vandaag gaan we een spel spelen met alle andere kapoenen
van Brussel!!!! Mega leuk toch? Meer informatie over de districtsactiviteit volgt
nog.
11 april
Geen vergadering wegens paasvakantie
18 april
Geen vergadering wegens paasvakantie
25 april
Nom nom nom, vandaag koken wij lekkere dingen. Alleen moeten we de
ingrediënten nog weten te vinden. Jullie hulp hebben we dus zeker nodig!
Benieuwd wat we allemaal eten op kamp en weekend? Kom het zeker
ontdekken. Misschien maken we zelf een leuke koksmuts.
2 mei
Laat ons zeker weten wat jullie willen doen deze laatste vergadering enkel met
kapoenen! Misschien is een klein kapoenenfuifje nog wel geen slecht idee!
9 mei
Yeeaaah vandaag gaan we naar de zee voor een dagje, zorg maar dat jullie die
zwembroek, schopjes en emmertjes mee hebben, want het wordt een topper
van een afsluiter van dit semester. Verdere info via mail.

Welpen

Liefste welpjes,
Hopelijk hebben jullie ons niet te veel gemist deze afgelopen weken! Wij alvast
wel en we kijken er dus ook erg naar uit om een leuk tweede semester met jullie
te hebben. Dit semester zijn er vier keer geen vergaderingen, dus noteer die data
alvast in jullie agenda!
Laat ook zeker weten of jullie meegaan op groepsweekend van 14-15 maart voor
de welpen. Zoals gewoonlijk vertrekken we zaterdagochtend samen vanaf de
lokalen rond 08:00-08:30 om vervolgens zondag op onze locatie opgehaald te
worden tegen 11:00-11:30u. Meer info voor het groepsweekend en GADEEZ
volgt nog.
Tijd om onze tradities ook terug op peil te brengen, dus hier is alvast een link
naar de welpenwettekst en het avondlied.
https://scoutslaken-ruusbroec.be/node/38/wetteksten-avondlied-bikken-entaptoe .Vraag aan jullie ouders of ze dit kunnen uitprinten en zorg ervoor dat
jullie de teksten goed kennen! Volgende keer gaan we ook een uniformcheck
doen, dus zorg dat jullie hemd er piekfijn uitziet!
Vergeet ook zeker niet dat als jullie met problemen zitten of jullie je niet goed
voelen in de groep, jullie ons hierover zeker mogen aanspreken! Wij zullen er
altijd voor jullie zijn indien jullie er nood aan hebben!
15 februari: N8VDF (14-18u!)
Tijd voor onze jaarlijkse Nacht Van De Film ! Geen normale vergadering dus,
maar wel ééntje waar we tussendoor samen wat films gaan bekijken. Vergeet
ook zeker geen centje mee te nemen, moest je zin hebben in wat lekkers! Deze
week is het ook de ‘Week Tegen Pesten’ waarrond we enkele spelletjes gaan
spelen. Vergeet niet: pesten kan echt kwetsend zijn voor een persoon. Probeer
steeds een gesprek aan te gaan als er problemen zijn!
22 februari: WIELTJESVERGADERING (14-17u)
Spijtig genoeg gaat het vandaag waarschijnlijk regenen, dus blijven we ter
plaatse. Breng allemaal maar jullie step, fiets, skateboard, rolschaatsen of wat
dan ook, waarmee je kunt rijden! Er zullen races zijn, trucjeswedstrijden en
gewoon wat tijd om rustig rond te bollen. Vergeet dus zeker jullie 1, 2, 3 of
vierwielers niet!
29 februari: GEEN VERGADERING !!!

Alweer vakantie voor jullie?? Wat een leven !! Geen scouts deze week dus zien
we jullie volgende week terug voor een nieuwe vergadering!
7 maart: BOSSPEL (14-17u)
Trek maar lekker warme kleren aan, want vandaag gaan we naar het bos. (We
weten wat jullie denken, ALWEER dat bos…). Maar deze week wordt het een
topspel van kaliber! Trek dus allemaal stevige bottinnen of schoenen die tegen
een stootje kunnen aan. Zeg ook maar tegen de mama dat je kleren misschien
vuil zullen worden, want zo gaat dat nu eenmaal in een bos…
14-15 maart: GROEPSWEEKEND !!!
Wohooooo: GROEPSWEEKEND! Trek jullie wandelschoenen al maar aan, want
wij vertrekken met alle takken op weekend! Overdag samen ravotten om ’s
avonds gezellig af te sluiten aan een kampvuurtje. Wie heeft er al zin in
chocomelk en marshmallows?! (Zie onze introtekst voor wat meer info omtrent
het weekend)
21 maart: STADSSPEL (14-17u)
We zitten elk weekend weer in Brussel met de scouts, maar welke mooie en
leuke dingen zijn er eigenlijk allemaal te zien in deze wondermooie stad? Kom er
deze week achter en vergeet zeker jullie mobib-kaart (voor de mivb) niet, als je
die hebt natuurlijk. (Niet getreurd, zonder mag je ook mee hoor!)
28 maart: GEEN VERGADERING !!!
De leiding zal het wat drukker hebben met werk voor school, maar niet getreurd.
Volgende week net voor de paasvakantie gaan we nog iets superleuks doen! Tot
dan!
5 april: DISTRICTSVERGADERING (zondag!)
Deze vergadering spelen we een spel met alle scoutsen van Brussel. Kom zeker
allemaal, dan kunnen we eens laten zien wie de leukste welpen van het district
zijn J
11 april: GEEN VERGADERING !!!
Jammer genoeg geen vergadering de komende twee weken wegens de
paasvakantie. Geniet ten volste van jullie vakantie en we zien jullie terug op 25
april voor alweer een leuke vergadering!
18 april: GEEN VERGADERING !!!

Jammer genoeg geen vergadering deze week wegens de paasvakantie. Geniet
ten volste van jullie vakantie en we zien jullie terug op 25 april voor alweer een
leuke vergadering!
25 april: BUITENSPEELVERGADERING (14-17u)
Hopelijk hebben jullie wat kunnen genieten van jullie lange vakantie! Wisten
jullie dat op 22 april de jaarlijkse Buitenspeeldag plaatsvond? In het thema van
die dag trekken we er vandaag op uit naar het bos! Trek jullie wandelschoenen
al maar aan, want zijn jullie klaar voor het grote spel dat we dan gaan spelen?
2 mei: TIE-DYE VERGADERING (14-17u)
Vandaag organiseren we een leuke activiteit waar jullie jullie creativiteit gaan
gebruiken. We zullen jullie verschillende technieken tonen hoe jullie een T-shirt
kunnen omtoveren tot een echt kunstwerk! Weet je al welke kleuren je gaat
gebruiken? Misschien die van je eigen nest of die van onze scouts? Neem zeker
een wit T-shirt mee van thuis!
9 mei: GADEEZ !!!
Wohooooo, tijd om op GADEEZ te vertrekken! Jullie weten toch allemaal wel
wat dit betekent? We sluiten onze scoutsvergaderingen af met een superleuke
dag aan zee! Neem jullie spullen zoals emmertjes, schepjes en vliegers allemaal
maar mee. Indien het goed weer is, mogen jullie ook zeker gaan zwemmen als
jullie durven Meer info zal voordien via mail verstuurd worden.
Hopelijk hebben jullie er zin in!
Groetjes van jullie leiding,

Leeuw, Messieu & Schroefhoorngeit

Jong-givers
Lieve lieve Jogi’s,
Alle examens zijn gedaan dus dat betekent maar één ding, NIEUW SCOUTS SEMESTER!!! Met
nog leukere activiteiten als het eerste (als dat zelfs mogelijk is ☺).

15 februari: N8VDF (14-18)
Gezellig filmpjes kijken met lekker veel chips en cola kan slechter, toch??
22 februari: Kookvergadering (14-17)
Vergadering om onze kookkunsten nog eens boven te halen. Komen jullie
allemaal mee smullen?
29 februari: Geen vergadering
Vandaag is het geen scouts wegens krokusvakantie ☹, niet te veel treuren
volgende week is er weer een geweldige vergadering!
7 maart: Financiële vergadering (14-17)
Vandaag gaan we wat centjes verdienen zodat we op kamp leuke activiteiten
kunnen doen. Want niets is gratis natuurlijk ☺
13-14-15 maart: Groepsweekend
Groepsweekend. Verdere info volgt nog.
21 maart: 1 tegen allen (14-17)
Jullie weten hoe het gaat. 1 tegen allen. Wie wordt de ultieme overwinnaar?
28 maart: Bosspel (14-17)
Het bos wordt vandaag door ons onveilig gemaakt. Stevige schoenen aandoen!
5 april: Districtsvergadering (zondag!)
Tijd om die andere jogi’s nog eens een poepje te laten ruiken. Welke scouts is de
beste van heel Brussel? JUIST! Scouts Laken-Ruusbroeeec
11 april: Geen vergadering
Geen vergadering wegens paasvakantie
18 april: Geen vergadering
Geen vergadering wegens paasvakantie

25 april: Stadsspel (14-17)
We gaan de stad nog eens onveilig maken. Vergeet die MIVB-abonnementen
niet!
2 mei: Waterspelletjes (14-17)
Als het goed weer is, maken we er een topdag van! (als het slecht weer is ook!!!!)
9 mei: GADEEZ
Vandaag trekken we naar de zee voor een dag vol met leuke spelletjes in de
duinen en in de zee natuurlijk, want GADEEZ = ZEEDAG, joepie!!

Givers
Nu onze examens gedaan zijn, staan wij weer klaar om dit semester er iets
leuks van te maken! Hopelijk zijn jullie zo veel mogelijk aanwezig, laat dan ook
iets weten als je niet kan komen. Groetjes en tot snel xxx Spitsvogel,
Winterkoning en Mustang
22 februari: (14-17)
Vandaag gaan we iets goed doen voor anderen, dus neem zeker je goed
humeur en een glimlach mee ;)
29 februari:
Deze week doen we geen vergadering wegens de krokusvakantie
7 maart: (14-17)
Dit semester gaan we een aantal financiële vergaderingen doen, vandaag
maken we er een wedstrijdje van. Laat zeker op tijd weten moest je niet
kunnen.
13-14-15 maart: Groepsweekend
Dit weekend gaan we op groepsweekend, dus met alle takken tezamen! Er
staan leuke spelletjes op het schema, dus zorg maar dat je uitgerust bent.
Verdere info volgt via mail.
21 maart: (14-17)
Nu jullie uitgerust zijn van het groepsweekend kunnen we er weer invliegen.
Vandaag wordt het een actieve vergadering, dus haal die goeie schoenen maar
uit de kast en laten we hopen op goed weer.
28 maart
Af en toe moeten ook wij een rustdagje nemen, maar niet getreurd, volgende
week zien we elkaar weer! Doe dat goed met jullie examens.
5 april (zondag)
Vandaag is het districtsactiviteit! ZIN IN!!!!
11 april
Vandaag doen we geen vergadering wegens de paasvakantie
18 april

Vandaag doen we geen vergadering wegens de paasvakantie
25 april: (14-17)
Hoe was jullie paasvakantie? Vertel ons maar alles terwijl we centjes verdienen
op deze financiële vergadering.
2 mei: (14-17)
Als laatste normale vergadering van dit semester gaan we iets onverwachts
leuks doen. Het is voorlopig nog een verrassing, maar jullie mogen altijd
raden...
9 mei: GADEEZ
Als laatste vergadering doen we nog een uitstapje naar de zee! Neem jullie
schepjes en potjes maar mee zodat we een groot zandkasteel kunnen maken.

