Gegroet leden, leiding, ouders en sympathisanten
Het jaar loopt nu al een tijdje en we zijn volle bak van start gegaan.
We hebben al een geslaagde overgang en BBQ achter de rug. Bedankt aan de vele
helpende handen maar ook aan iedereen die een bordje heeft bijgeschoven aan het
buffet. Het vlees viel bij velen in de smaak maar ook onze veggie-menu was om van te
smullen.
In oktober is de leiding ook op planningsweekend gegaan. Jammer genoeg was er dat
weekend geen scouts maar er is wel een heel jaar gevuld geraakt.

Enkele data:
16-18 november is het groepsweekend.
1 december start avondvergadering voor jv’s en givers.
29 december start avondvergadering voor de kapoentjes en de welpen.
22-24 februari is er het duoweekend voor de derdejaars.
8 maart de tweede editie van de tarsiquiz.
9 maart groepsfeest van de tarsi’s.
De laatste vergadering van het jaar is de fenomenale groepsuitstap.

Gelukkig zijn er in de maand november veel dingen om naar uit te kijken. De leiding die
elke week zijn uiterste best doet om een bom van een vergadering in elkaar te steken
maar zeker het groepsweekend.
Voor degene die dit concept nog niet kennen of een kleine opfrissing nodig hebben, een
groepsweekend ziet eruit als volgt:
Op vrijdag spreken de welpen, jonggivers en givers af om 20u aan het lokaal in Beveren.
De kapoenen sluiten een dagje later aan om 10u. Tijdens dit weekend spelen de leden
samen maar ook tegen elkaar verschillende games. Samen proberen ze het gigantische
probleem van het weekend op te lossen.
Slagen de tarsi’s erin om het puytvoetbos terug blij te maken?
Op de groepsverkoop zijn de weekendbrieven uitgedeeld maar wie er nog geen heeft
ontvangen vindt deze weekendbrief terug op de site.

Vergeet zeker ook allemaal niet om jullie persoonlijke steekkaarten in orde te brengen.
J
Begin december beginnen de jonggivers en givers aan de avondvergaderingen. We hopen
dat er daar ook veel leden aanwezig zijn. En we wensen iedereen veel succes met de
examens.
Scoutieve linker
De groeps
Astrid

Pups

Piet VdG

Piet VD

0496/68 14 40

0475/43 57 90

0475/94 92 82

0478/ 83 85 65

groepsleiding@sint-tarsicius.be

Kapoenen
Dag liefste kapoenen,
Hopelijke zijn jullie weer klaar voor een maand vol avontuur. Deze maand gaan
we op groepweekend met de alle tarsi’s. Hierover nog meer uitleg verder in het
boekje.
Zondag 4 november
Halloween is reeds gepasseerd maar we
hebben nog niet de kans gehad om dit samen
te vieren! Daarom lijkt een groot Halloween
spel op Puytvoet van 14 tot 17 super cool,
niet? Trek allemaal jullie engste kleren aan
en kom richting puytvoet.

Zondag 11 november
Trek vandaag allemaal jullie mooiste Pokémon kostuums
aan want vandaag is de grote Pokémon vergadering. We
spreken af om 14 uur op
puytvoet en zoals altijd
mogen jullie ouders jullie
weer komen halen om 17
uur. Dat het super vet
gaat worden moet je niet
aan twijfelen dus kom
met zen allen af!

Groepsweekend 17/11-18/11
Deze week gaan we met de hele groep op weekend. Voor de kapoentjes zal dit
weekend van start gaan zaterdag 17 november tot zondag 18 november. Maar
voor dit weekend zullen jullie allemaal nog een brief ontvangen.

Zondag 25 November
Kom allemaal naar puytvoet van 14 tot
17 uur zodat we samen kunnen bepalen
wie van jullie de grootste atleet is. Want
vandaag spelen we de Olympische
kapoenen spelen. We gaan allerlei
verschillende sporten beoefenen zodat
we kunnen bepalen wie van jullie
olympisch kampioen wordt.

Zo, dit was het dan weer voor het boekje van November. Hopelijk hebben jullie
een toffe maand beleefd! Tot in December!

Miel: 0471.56.38.33

Drets: 0494.86.91.14

Lise: 0494.81.95.25

Borre: 0479.98.09.89

Riet: 0496.30.48.24

WELPEN
Dag liefste welpen!!
We zijn alweer bij November gekomen ség…
Naast een fantastisch Groepsweekend staan er voor jullie
weer veel ravotvergadering klaar!!!

Zondag 4 november
Halloween is reeds gepasseerd maar we hebben nog niet de kans gehad om
dit samen te vieren! Daarom lijkt een groot Halloween spel op Puytvoet
van 14u tot 17u ons een super idee, niet? Tot dan!

Zondag 11 November
Na de Halloweenvergadering van vorige week zijn jullie hopelijk
alweer wat bekomen… Want vandaag moeten jullie het grote
Puytvoet-bos weer trotseren met een groot bosspel. Kom dus van 1417u naar Puytvoet en trek je botinnen zeker aan!!!

Vrijdag 16, Zaterdag 17 en Zondag 18 November

Aaaah, gaan wij nu gewoon met HEEL Sint-Tarsicius op
weekend?? Jazeker, beste welpen, en wij hebben er al zin in!!!
Verdere informatie wordt jullie in een brief meegedeeld die via
mail naar jullie ouders wordt verstuurd. ZEKER KOMEN

IK OOK
MEGA EXCITED

Zondag 25 November
Vandaag staat de leiding weer voor jullie klaar op het
vertrouwde Puytvoet. Maar het is niet zomaar een gewone
vergadering: kom verkleed als oma of opa en versla “de jeugd
van tegenwoordig” in een super-mega-spannend OPA EN
OMA VS. DE JEUGD VAN TEGENWOORDIGSPEL. Van 14-17u op Puytvoet.

Zondag 2 December
Kom op deze eerste December vergadering naar Puytvoet van
14u-17u. We spelen vandaag Het Grote Ganzenbord Spel…

SEE YOU THERE!!

Plz laat mij niet

Jullie komen toch

alleen met Xavier,

he??

Marcel en
Tibo……

Zo, dat was de maand November alweer. Op naar DECEMBER!!!! Er
werd ons hier ergens verteld dat er wel eens een speciale man op bezoek kan
komen…….
DOEI DOEI DOEI,

DE WELPENLEIDING
Klara
0489549365

Anouk
0497637818

Marcel

Tibo

0495362326

Xavier
0479927211

0496872394

Jong-givers
Zoals Jullie wel weten komt na de maand
oktober de maand november. dat betekend dan
ook dat het de laatste maand met
Zondagvergaderingen is voor dit Jaar. daarom is
het suuuuuper belangriJk dat Jullie met Zoveel
mogeliJk af komen! of bo Zal nog eens kwaad
worden en dat wilt niemand!
Zondag 4/11 14u-17u puytvoet
vandaag gaan we het ultieme bosspel spelen! als Je wil
weten wat dit spel is, kom dan Zeker naar de vergadering.
misschien heeft het iets te maken met de foto’s?????????

Zondag 11/11 14u-17u puytvoet

Alé gast! We
hadden juist een
gek spel met véél
wapens

Hé vic! Tis
vandaag
wapenstilstand!

Dan zult ge toch
een ander spel
moeten zoeken!

Seg!
Pestkop!

Wil jij ook weten of
Vic naar de vogel
luistert? Kom dan
zeker af!
AMEN

HAHAHAH
AHAHAH

groepsweekend 16-18/11 ?u-?u
Ja groepsweekend Ja
Ja dat is met heel sint-tarsicius
Ja dat betekent dat dat ook met kapoenen en welpen is
nee dat is niet stom
Ja ge moet komen
nee ik kan u nu niet meer info geven als dit
Ja extra info volgt nog

Zondag 25/11 14u-17u puytvoet
vandaag wordt echt extreem vet. maar omdat flore
altiJd Zo lui is moeten we nog een extreem vette
vergadering in elkaar steken. hopeliJk hebben Jullie goede
ideeën voor een spel want wiJ weten het niet meer Ze
kom aub gewoon af en we Zien wel
Ik ben weeral
super lui
geweest

dat was het dan voor november

bo: 0474.595597
vic: 0471.381357

flore: 0495.192941
wim: 0471.249628

G’s
Gegroet tarsifighters givers! Na een maand vol kennismaking zijn we er natuurlijk deze maand
weer om jullie te voorzien van mega awesome spellekes enzo! Deze maand staat het eerste
weekend op het programma, het groepsweekend. We hopen natuurlijk op jullie massale
aanwezigheid! In dit boekje staat er hier en daar een prentje: gewoon mee lachen, das leutig!

Zondag 4 november
We beginnen deze fantastische maand met een classic zondagvergadering, om de spierkes
al wat los te gooien kendet. We gaan nie liegen, het wordt wel echt een topvergadering!
We verwachten jullie dus van 14u tot 17u op Puytvoet!

(Een beetje lachen met Mignolet, altijd goe)

Zondag 11 november
We hebben horen waaien dat het vandaag
Wapenstilstand is… Maar niet voor ons! Vandaag zullen
jullie het tegen elkaar moeten opnemen en de strijdbijl
terug moeten opnemen! Opnieuw gaat het door van 14u
tot 17u op ons geliefde Puytvoet!

Vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 november – Groepsweekend

We denken dat iedereen wel mee is met
het concept van groepsweekend
Voor de nieuwe leden onder ons: om de 3
jaar gaan we met heel onze scouts op
weekend en zullen jullie ook mensen leren
kennen van buiten jullie tak!
Er volgt in de loop van de maand zeker
nog een brief met alle info op!

Zondag 25 november
Na het ongetwijfeld leutige groepsweekend
zullen jullie wel nog eens zin hebben in een
goeie klassieke zondagvergadering en guess
what… het gaat er eentje worden vandaag!
Geniet als extraatje ook van deze ongelooflijk
flauwe mop hiernaast! Diep vanbinnen
moesten jullie een beetje lachen, geef toe

Zo hebben we deze maand al lachend weer afgesloten! Volgende maand staan er jullie weer
spannende avonturen te wachten met jullie echt wel vrij toffe leiding ;) Zeker iets laten weten op
voorhand als je eens niet kan komen, dan kunnen wij ons daarop voorzien!
Dag en bedankt,
Jullie leiding

Merel: 0479 74 95 57
Aster: 0470 22 63 83
Stef: 0477 03 31 90
Backx: 0494 24 00 75
Gerben: 0478 33 29 55

Nog eentje om het af te leren, daar
hadden jullie stiekem op gehoopt

