SCOUTS KRIKO-M

GROEPSWEEKEND 2019
Beste ouders,
naar jaarlijkse gewoonte staat
elke paasvakantie het
groepsweekend op de planning.
Het groepsweekend zal dit jaar
doorgaan van
DONDERDAGAVOND 11 april
tot en met ZONDAGNAMIDDAG
14 april (middelste weekend
paasverlof) en zal plaatsvinden
op het domein De Hoge Rielen.
We gaan met de hele groep:
leden, leiding, groepsleiding en
oudleiding! Joepie!

PRAKTISCHE
INFO
WANNEER

Vertrek: we spreken af om 18u00 op
donderdag 11/04 aan de voorkant van het
station van Sint-Niklaas. (met een volle
maag)
Aankomst: zondag 14/04 om 14u30
(zonder treinvertraging), eveneens aan de
voorkant van het station van Sint-Niklaas.
Givers: Jullie vertrek en aankomst is te

WAT NEEM JE MEE? (ALLES MERKEN MET JE NAAM!)
-Voldoende kledij voor 4 dagen aangepast aan het weer
-Kledij die vuil mag worden
-Regenjas en stevige schoenen
-zwemkledij (voor wateractiviteiten bij mooi weer)
-Toiletzak en persoonlijke medicatie (DUIDELIJK voorzien van naam en dosering)
-isi+kaart, ID kaart
-Slaapgerief:

Jonggivers en Givers slapen in tenten. Zij dienen hun dikke pyjama, slaapzak en hun
matje mee te nemen.
Kapoenen en Welpen slapen in bedden. Voor hen volstaat hun pyjama, lievelingsknuffel
en een slaapzak, eventueel aangevuld met matrasbeschermer en kussensloop.

overleggen met de giverleiding aangezien
jullie met de fiets gaan.

-Weekendgeld: € 40 per lid, gelieve dit contant mee te brengen bij het vertrek.
-Eventueel: strips, leesboeken, klein gezelschapsspel, allemaal goed voorzien van naam
-Verkleedkledij: dit zal door de leiding per tak gecommuniceerd worden

WAT NEEM JE NIET MEE?
-GSM’s
-Gameboys, Ipads, Ipods en andere asociale elektronica
-Snoep
-alcoholhoudende dranken
-Wapens (zakmes vanaf jogi’s toegelaten), juwelen, dure kledij,
huisdieren,…

HOE SCHRIJF IK ME IN VOOR DIT
SUPERTOFFE WEEKEND?
Om onze inkopen beter in te schatten
vragen wij aan iedereen om te laten weten
aan de eigen takleiding of een lid mee zal
gaan of niet op groepsweekend,
graag een mailtje VOOR 6 april 2019.:
Kapoenen: kapoenenleiding@kriko-m.be
Welpen: welpenleiding@kriko-m.be
Jogi’s: jonggiverleiding@kriko-m.be
Givers: giverleiding@kriko-m.be

Bij vragen of opmerkingen:
groepsleiding@kriko-m.be

SCOUTESKE
GROETEN EN
TOT DAN!
Groepsleiding Kriko-M
Leiding Kriko-M
Jinners en oudleiding Kriko-M

