d

Beste ouders en leden

De examens komen er aan. Er zullen deze maand dus ook extra veel activiteiten
doorgaan op zaterdagen zodat leiding en leden zich goed kunnen voorbereiden
op de examens.
Zaterdag 25 juni staat er als laatste activiteit van het jaar een leuke
verrassingsactiviteit op de planning. Meer info over de leuke afsluiter volgt nog.

Groetjes,
De leiding

Siemen
Charlotte
Vic
Max

Sander
Riet
Nand
Lars

Lander
Lukas
Resa
Ferre

Karel
Elise
Lauren

Jorg
Vincent

Juni
05/06:

wc-papierverkoop

12/06:

Knutselen

18/06:

Zaterdag: 18u30-20u30: Spelletjesavond

25/06:

Verrassing, meer info volgt…

Groetjes,
Kapoenenleiding

Juni
05/06:

Kom allemaal met de fiets!!!

11/06:

Zaterdag: 18u30-21u00: Spelletjesavond

18/06:

Zaterdag: 18u30-21u00: Filmavond

25/06:

Verrassing meer info volgt…

Groetjes,
Kawelleiding

http://www.schroeyen.be

Bij een aankoop bij Shroeyen vermeld onze scouts
a.j.b., dan sponsoren ze de scouts!!!

Juni
04/06:

Zaterdag: 19u30-22u00: movie night

11/06:

Zaterdag: 19u30-22u00: spelletjes aan het kampvuur

18/06:

Zaterdag: 19u30-22u00: weg met examenstress

25/06:

Verrassing, meer info volgt…

Groetjes,
Jonggiverleiding

Juni
04/06:

Zaterdag: Filmavond

11/06:

Zaterdag: Casino night

18/06:

Zaterdag: Buitenlands kamp bespreking (verplicht)

25/06:

Verrassing, meer info volgt…

Groetjes,
Giverleiding

Met het dragen van het uniform tonen we dat we lid zijn van Scouts & Gidsen
Vlaanderen en verwijzen we naar de waarden van onze beweging. Deze waarden
liggen erin dat we geloven dat een betere wereld voor iedereen mogelijk moet zijn, te
beginnen met onszelf. Onze speelvelden zijn spel, tocht, technieken en kamperen, dit
alles geïnspireerd door moeder natuur. We vinden het dan ook belangrijk dat alle
scouts met het uniform iets gemeenschappelijks veruiterlijken en dringen bij onze
leden aan op het dragen van een uniform.
‘uniform’ is echter wel een vies woord, zo vinden wij ook. Eigenlijk is het woordje
‘bewegingskledij’ beter, uitnodigender, vriendelijker. Je mag je uniform dragen zoals
je wil, in de broek of tot op je knieën hangend, maakt voor ons niet uit en of je je das
nu om je nek of om je hoofd bindt, ...je doet maar.
Wat heb je nodig bij Scouts & Gidsen De Perenboom ?
Kapoenen hebben alleen onze groengele groepsdas nodig. Deze kan je bij de
groepsleiding kopen voor 8 euro. Vanaf het moment dat je bij de kawels terecht komt
heb je ook een hemd nodig. Dat koop je in de Hopper winkel. Het adres en de
openingsuren van de winkel in Hasselt vind je op de achterpagina van
dit boekje. In de winkel kan je ook truien, broeken en rokken kopen. Om het
scoutsgevoel in de groep te benadrukken vragen we om naast het hemd ook de
groene broek/rok te kopen. Het is nog steeds niet verplicht.
Verder kan je bij ons ook een gepersonaliseerde scoutstrui aanschaffen. Op je uniform
horen ook enkele kentekens thuis. Het jaarkenteken en het groepslintje krijg je van
ons cadeau, de andere verplichte tekens kan je in de Hopper winkel kopen.

1. Groepslintje
Takkenteken
2. Jaarkenteken
3. Lintje België + Europa
4. Beloftekenteken
5. Provincieschildje Limburg
Int. Scoutskenteken
Vlaamse Leeuw
Int. Gidsenkenteken

De jaarkentekens van de voorbij werkjaren komen achteraan op het hemd.

DATA KAMP 2022
-

Leiding: 15 tot 31 juli
Givers en Jonggivers: 18 tot 28 juli
Kawellen en kapoenen: 21 tot 28 juli

De locatie maken we nog niet bekend. We houden het immers graag spannend!

CONTACTGEGEVENS LEIDING
Dit werkjaar is Karel Lemmens onze nieuwe hoofdleider.
Je kan hem altijd bereiken op het nummer +32 477 58 07 66
Wanneer je een leider of leidster wil contacteren, kan je altijd mailen naar
naam@scoutsheusden.be
bv: Karel@scoutsheusden.be

Website

Facebook

Scouts App (android)

De individuele steekkaart bevat gegevens over elk actief scoutslid en vervangt de vroegere
medische fiche. Deze informatie draagt bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle
leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg.
Om deze gegevens up-to-date te houden hebben we natuurlijk input nodig van de ouders.
Meerderjarige leiding kan hun gegevens zelf beheren.
Sinds enkele jaren is de individuele steekkaart digitaal te vinden op de Groepsadministratie
website van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het voordeel is dat jullie nog maar één keer deze
gegevens moeten invullen. Ze blijven bewaard op de online Groepsadministratie en moeten
de volgende jaren enkel gecontroleerd worden.
Indien nodig kan je als ouder zelf gegevens wijzigen. De takleiding kan dan ook alles afprinten
of informatie van jullie kinderen opzoeken via computer of smartphone.

Hieronder wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als ouder te werk gaat.

Stap 1: surf naar groepsadmin.be
Stap 2: meld je aan. Voor velen zal dit de eerste keer zijn op deze website dus moet je je kind
eerst registreren. Voor elk kind maak je apart een login aan, het is immers de bedoeling dat
ze hun gegevens zelf beheren als ze oud genoeg zijn.
Stap 3: vul de gegevens in die nodig zijn
Stap 4: maak het account aan
Stap 5: Meld je aan met het lidnummer en je wachtwoord.
Stap 6: Vul alle contactgegevens in en bewaar je gegevens.
Stap 7: Vul de individuele steekkaart zo volledig mogelijk in.

LET OP!
Bij controle gegevens moeten jullie het lidnummer ingeven. Dit vind je op de lidkaart van
Scouts en Gidsen Vlaanderen. Indien jullie het lidnummer niet terugvinden, mogen jullie altijd
mailen naar Karel@scoutsheusden.be

Op onze website onder het tabblad ’T Lijntje vind je ook een link met een uitgebreide
handleiding en foto’s van Scouts & Gidsen Vlaanderen

