Groepsweekend Sint-Barbarascouts
20-22 maart
Beste ouders,

Ter ere van ons 100-jarig bestaan, hebben we besloten om dit jaar een groepsweekend te organiseren!
Dit betekent dat we met alle takken samen op weekend gaan!
Uit praktische overwegingen vragen we jullie een bevestigend berichtje te sturen naar Octavie (0474
77 42 87) met de namen van jullie kinderen die meegaan.
Hieronder vinden jullie alle praktische info terug:
ADRES:
MOERKENSHEIDE
Beekstuk 10,
9840 De Pinte
AANKOMST:
De leden zijn vanaf 18h30 welkom! Met gevulde buikjes!!
EINDE:
Zondagnamiddag na het middagmaal kunnen de kinderen opgehaald worden.
KOSTPRIJS:
€35
Dit kan u overschrijven naar BE83 8900 1483 9415 met als mededeling “NAAM LID +
GROEPSWEEKEND”
BENODIGDHEDEN:
-

Slaapzak
Matje
Perfect uniform
Kledij, ondergoed, kousen voor 2
dagen
Extra pulls voor avondspel
Reserve kousen en ondergoed
Zaklamp (jogi’s en givers)

-

ID
Toiletzak: tandpasta en -borstel,
zeep, handdoek, …
Keukenhanddoek

ZONDAGMIDDAG:
Omdat het toch een speciale gelegenheid is, worden de ouders van harte uitgenodigd om
zondagmiddag mee te lunchen! De leidingsploeg voorziet dan de oer klassieke scoutikoze WAP!
We vragen dat iedereen die komt eten zich inschrijft zodat wij een overzicht hebben voor hoeveel man
te moeten koken.
Dat kan via:
-

Mail: sturen naar sbgroepsploeg@yahoo.com met naam en met aantal pers. dat u komt eten
GSM: sms’je sturen naar Octavie 0474 77 42 87 met naam en met aantal pers. dat u komt eten

Voor het eten vragen we de schappelijke prijs van €7 p.p. Dit kan u ter plekke cash betalen. Dit is enkel
voor ouders! De leden hun eten zit inbegrepen in de weekendprijs.
Na het middagmaal kan iedereen dan op het gemak huiswaarts vertrekken.
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kan u ons altijd contacteren via sbgroepsploeg@yahoo.com
We kijken er al naar uit jullie te mogen ontvangen!

Een stevige linker,
De groepsleiding

