
Hallo liefste kaboutertjes!!!
Het nieuwe scoutsjaar gaat alweer van start:  joepieeee!!!!! Onze activiteiten gaan
steeds door van 14:00 - 16:30 aan ons scoutslokaal: processieweg 19A (tenzij
anders vermeld). Wij zijn er alweer helemaal klaar voor om er een super mega tof
jaar van te maken! Ready, set, gooo!!

Enkele belangrijke zaken om zeker niet te vergeten:

 Wees altijd 5 minuten op voorhand aan het lokaal, want de formatie start
om 14u STIPT. Wie te laat is of niet in perfect uniform mag niet meedoen en
blijft achter de muur staan (vanaf 9 oktober).

 Een drankkaart kost 6.50 euro voor 10 drankjes en blijft altijd geldig.
Drankkaarten kunnen voor het aanvangen van de activiteit (14u) aangekocht
worden bij de leiding.

 Op 9 oktober moeten jullie volledig in orde zijn! Het lidgeld moet betaald
zijn, de steekkaart aangevuld en je uniform moet perfect in orde zijn. Voor
het uniform is dit het groepslintje, het takkenteken en het jaarkenteken op de
juiste plaats op het hemd (meer info zie site).
Het jaarkenteken krijgen jullie wanneer je volledig ingeschreven bent, dus
zowel steekkaart als lidgeld in orde.

 Vanaf 11 september mogen ook de voorbije jaarkentekens op de
achterkant van het hemd genaaid worden, dit moet netjes gedaan zijn en hier
zal ook op gecontroleerd worden. Meer info hierover vind je in de algemene
mail die je eerder ontving. Ook zijn rokjes dit jaar toegestaan, maar dit is
zeker niet verplicht!

 Omdat scouts voor iedereen toegankelijk is, bieden wij ook scouting op
maat aan. Wil je hier meer info over stuur dan gerust een mailtje of spreek
een van de (groeps)leiding aan. Wij informeren jullie daar met veel plezier
verder over!!



Zaterdag 11 september: Startdag (13:30 - 16:30)
Na een kei leuk kamp en een zonnige zomervakantie starten we het jaar met
de startdag! Deze activiteit gaat door van 13:30 tot 16:30 aan ons lokaal.
Breng gerust al je vriendinnen mee die de scouts wel eens willen proberen!

Zaterdag 18 september: welkom in de jungle!
Zijn jullie klaar voor een geweldig scoutsjaar in thema? Dit jaar ontdekken we samen
het jungle-leven en verdiepen we ons in de avonturen van Mowgli en zijn vrienden,
waarbij vriendschap, samenwerken en leren uit je fouten centraal staan! Vanmiddag
begint onze ontdekkingstocht, dus kom zeker af en dan kunnen we samen enkele
vaste rituelen inoefenen!
Om 16u30 kunnen de ouders een kijkje komen nemen naar ons ritueel dat we eens
zullen uitoefenen voor hen.
Daarna zijn alle ouders welkom om eentje te komen drinken in onze ouderenbar aan
ons lokaal. :)

Zaterdag 25 september: Kindertheater met Blitz
Dit jaar is het opnieuw kindertheater wuhuuw! Vandaag spreken
we af aan de markt om 14:00 en neem 2 euro mee! Het belooft
leuk en grappig te worden!

Zaterdag 2 oktober: Bouw je eigen rokjesfuif
Jaja het is weer zo ver, na 2 jaar wachten is de “rokjesfuif” terug!!  Jullie zijn helaas
iets te klein om mee te feesten met ons, Maar niet getreurd! Wij zullen jullie alvast
voorbereiden hoe je een echte fuif organiseert ! Wil je te weten komen wie het beste
fuifje bouwt ? kom dan zeker af !

Zaterdag 9 oktober: GO IV
Wie kent nog dat coole programma GO IV? Kom ravotten en bereid jullie
voor op uitdagende battles tegen elkaar! Wie kan het meeste battles
winnen? Wil jij de trofee veroveren? Kom dan zeker af naar het
scoutslokaal deze namiddag om samen met je leukste scoutsvriendinnen
te battelen!



Zaterdag 16 oktober: Dromenspel
Het jaarthema dit jaar is ‘Dromenland in zicht’. Ben je graag eens creatief
bezig, heb je wilde ideeën en fantasieën? Dan is deze activiteit ideaal! Kom
samen met ons ontdekken wat ons jaarthema precies inhoudt!

Vrijdag 22 oktober: Dag van de jeugdbeweging
Ow yeaahh de hoogdag voor iedereen die in een
jeugdvereniging zit is aangebroken: Dag van de
jeugdbeweging! Trek vandaag zeker je uniform aan
naar school en toon iedereen welke coole chicks er
in onze scouts zitten!

Zaterdag 23 oktober: jippie jippie, vandaag bouwen een tipi!
Heb jij ook al eens zitten dromen over het bouwen van je
eigen tipi? Vandaag komt die droom uit! Haal de echte
scoutser in jou naar boven, want deze nammiddag slaan we
de handen in elkaar en sjorren we samen een échte tipi, waar
we dan in
kunnen spelen en ravotten. Be there!! ☺

Vrijdagavond 29 oktober: Halloween
Groene monsters, heksen, spinnen,... het is weer
Halloween joepieee! Kom vanavond in je beste
halloween outfit naar het lokaal en wie weet wat
jullie te wachten staat hihihi ;) Jullie worden om
18:30u aan ons lokaal verwacht en mogen om
21u00u terug opgehaald worden! ☺



Zaterdag 6 november: TOcht door de jungle (Huwynsbossen)
Ssssst hoor jij dat ook? Dat geritsel? Wat zou het zijn? Een gevaarlijke
slangen, een grote boze beer of zou het tarzan zijn? Kom het te weten op
onze super spannende jungle tocht!! Het avontuur start om 14u aan de
Huwynsbossen (Beverenstraat 90, Lichtervelde) tot 16:30. Tot dan
junglevrienden!

Zaterdag 13 november: XXL Gezelschapspelletjesspel
Vind je het ook zo leuk om gezelschapsspelletjes te spelen??

Heb je deze ooit al eens in het megaa groot gespeeld? Wel dan
is dat vandaag jouw kans, kom zeker naar het XXXL
gezelschapspelletjesspel !!

Zaterdag 20 november: Magda wel?
Vandaag is het de internationale dag van de rechten van het kind. Omdat we het
belangrijk vinden dat jullie op de hoogte zijn van al jullie rechten, vieren we dit
vandaag met alweer een spetterende activiteit!!!

Zaterdag 27 november: Junglequizzzzz
Wie o wie zal vandaag de slimste zijn en erin slagen om de enige echte
jungle quiz te winnen !? Wij zijn heel benieuwd! Jullie ook??  Als ik jullie
was zou ik de film jungle book eens bekijken wie weet zal dat jullie
helpen !

Zaterdag 4 december: Sinterklaas
Het is een man met een lange witte baard, een rode mantel en een staf…
Wie-o-wie zou dat zijn?? Sinterklaas?? Dat klopt!! De goede man is opnieuw
in het land en komt een bezoekje brengen aan Meisjesscouts Lichtervelde…
Maar zijn jullie kaboutertjes braaf geweest dit jaar? Kom het samen
ontdekken!!

Dit was het alweer voor ons eerste maandprogramma.. ooooh :((
Maar niet getreurd! We zijn er snel weer met meer activiteiten!



Veeeeel groetjes jullie aller-liefste leiding
xoxo

Celie�, Cat��, Run�, Melissa, Fien en Sarah

Wil je nog meer info over de scouts of gewoon eens weten wat wij allemaal
uitsteken? Neem dan zeker een kijkje op onze website
www.meisjesscoutslichtervelde.be of bezoek onze facebookpagina! :)))))

Bij vragen of problemen kunnen jullie ons steeds bereiken via volgend e-mailadres:
kabouterslichtervelde@hotmail.com

Celien Petre (Takleiding)
Mangogroene Toegankelijke Buizerd
23 jaar
5 jaar leiding

Catho Viaene
Aanspreekbare Saki
21 jaar
4 jaar leiding

http://www.meisjesscoutslichtervelde.be
mailto:kabouterslichtervelde@hotmail.com


Rune Holemans
Zelfredzame Zebra
19 jaar
3 jaar leiding

Melissa Vandaele
Luchthartig Damhert
20 jaar
3 jaar leiding

Fien Marchand
Regenboogkleurige Pica
19 jaar
2 jaar leiding



Sarah Vandorpe
Schroefhoorngeit
17 jaar
1 jaar leiding


