Beste Alowisianen
Lieve ouders
Enthousiaste sympathisanten
Brave kindjes
Een nieuw jaar, een nieuw begin. Een heel duidelijk nieuw begin.
Dit werkjaar start namelijk met een nieuwe groepsleiding. De meesten onder
jullie zullen het ongetwijfeld al gemerkt hebben. Ikzelf, groepsleider vanaf dit
jaar en twee adjunct groepsleiders, Thiel en Nikolaas hebben de fakkel
overgenomen van onze voorgangers. Met veel fierheid en een portie gezonde
ambitie zullen wij het traject naar de top verderzetten. Ongetwijfeld moeten
we daarin nog heel wat groeien.
En zo is de stap naar het nieuwe jaarthema onmiddelijk gezet.
GRENZELOOS GROEIEN!
Een korte leuze, maar in deze twee krachtige woorden zit een groot deel van
wat scouting betekent. Scouting is dé plek waar we samen, met vallen en
opstaan, kunnen groeien. Je leert er al doende en op je eigen tempo, als op een
veilige ontdekkingsreis. We trekken weg van bekende paden en kiezen samen
welke grenzen we dit jaar willen verleggen. De kracht zit dit jaar in het
woordje nog: "Ik kan dat niet" wordt "Ik kan dat nog niet". Ontdek, doe, leer en
vooral: groei!
Groeien doe je niet alleen, daarom willen we niet enkel onze leiding motiveren,
steunen en aanmoedigen om het beste uit zichzelf én de gasten te halen. De
ouders zijn natuurlijk ook van groot belang bij een jeugdbeweging. Niet enkel
hun zoon naar de scouts laten gaan, maar ook communicatie, formaliteiten,
verkeersveiligheid, mond-aan-mondreclame, etc. kunnen de samenwerking
alleen maar bevorderen.
Daarom een warme oproep om bij de ouderraad
te komen, komen helpen op het eetfestijn, langs
te komen op evenementen en te denken aan de
kleinere zaken zoals een praatje maken op zondag
met de (groeps-)leiding en andere ouders.
Hopelijk tot snel!
Stevige linker,
IJdele Kraanvogel
Contactgegevens:
Mike Van Geert
0476/71 25 02

Thiel Soete
0494/84 91 05

scouts_alowis@hotmail.com

Nikolaas Van den Steen
0498/29 08 67

Ons uniform
Door het dragen van het uniform toon je dat je lid bent van Scouts en Gidsen Vlaanderen en
de rood-grijze scoutsdas toont dat je lid bent van Scouts Sint-Aloysius. Maar het is meer dan
dat. Het officiële scoutsuniform is immers speelkledij die tegen een stevig stootje kan. Zo
hoeven we nooit bang te zijn om te rollebollen in de modder, een wedstrijdje springen in de
plassen te organiseren of een mooie boom te knuffelen…
We verwachten van elk lid dat hij in uniform naar de vergaderingen komt. Voor nieuwe
leden is dat uiteraard pas nodig nadat ze beslist hebben om zich definitief in te schrijven. De
eerste groepsdas krijgt jouw zoon wanneer hij wordt ingeschreven.
Het verplichte uniform voor kapoenen:
Enkel onze rood-grijze groepsdas.
Verder zorgen kapoenen voor goede speelkledij die tegen een stootje kan.
Elk uniformstuk is ook in kapoenenmaten beschikbaar en mag steeds gedragen worden!
Het verplichte uniform voor welpen:
Naast de speelkledij en rood-grijze groepsdas wordt hier de typische welpenpet gedragen.
Als speelkledij wordt gevraagd om een donkergroene trui te voorzien.
Ook hier is een officieel uniform nog niet verplicht, maar kan en mag het uiteraard steeds
gedragen worden.
Het verplichte uniform voor alle andere leden:
Beige scoutshemd, kaki scoutsshort en rood/grijze groepsdas.

Wat komt waar ?! Kentekenwijzer!

Beste ouders

Nu het scoutsjaar van start gaat,
kan ook het Oudercomité opnieuw uit de startblokken schieten.

De bedoeling van een Oudercomité is voornamelijk om de leiding te adviseren
en wat taken uit hun handen te nemen zodat zij zich kunnen focussen op de
scoutswerking.

Hiervoor komt het Oudercomité éénmaal per maand samen om te vergaderen.
Het Oudercomité mag echter niet beperkt blijven tot enkel saaie vergaderingen
– neen – het moet ook leuk zijn voor alle ouders die zich hiervoor inzetten. Een
leuke barbecue, een winterse wandeling of een uitstap naar een pretpark zijn
een van de mogelijkheden om het aangenaam te maken.

Hebt u interesse om hieraan deel te nemen?
Neem dan vrijblijvend contact op met de groepsleider: Mike Van Geert
(0476/71 25 02) of via mail: scouts_alowis@hotmail.com

Voor verdere nieuwtjes: U hoort nog van ons!

ALOWISKE I

JONGVERKENNERS
2016-2017

Beste ouders en jongverkenners,
Het is weer zover! Een nieuw schooljaar en dat betekent ook
dat het nieuwe scoutsjaar eindelijk weer van start gaat. Een
nieuw jaar, daar hoort natuurlijk ook nieuwe leiding bij. Dit
jaar zullen Jarne, Elias en Florian jullie een heel jaar
entertainen op de talrijke toffe vergaderingen, weekends en
ons ‘super deluxe zomerkamp’.
Aangezien de hele wereld in de ban is van pokemon GO. Gaan
wij ons Alowisken helemaal toewijden aan deze rage! Dus
zoek je pokédex en pokéballs al want jullie zullen! ze nodig
hebben!
Wij vragen jullie om op voorhand iets te laten weten als uw
kind niet kan komen naar de vergadering. Zo moeten we! niet
staan wachten op iemand die niet komt opdagen.
Vanaf dit jaar werken wij met een algemeen e-mail adres
voor de jongverkenners. Dus alle brieven en mededelingen
zullen via jongverkenners.alowis@hotmail.com worden
verzonden. Ook als je vragen hebt mag je ons via mail of
telefoon contacteren.

Zondag 02 oktober 14 – 17u, lokaal Alowis
De plaats waar we naar toe gaan heeft te maken met
bomen,struiken,takken,netels,planten,modder,gras,mos,
insecten en nog een heleboel andere zaken.
Dus doe alvast jullie vuilste kleren aan!

Zondag 09 oktober, 14 – 17u, lokaal Alowis
De schotten waren een krak ik pokémons vangen,trainen en
opvoeden. Wij gaan dit natuurlijk ook proberen! Bereid jullie
al maar voor op een intensieve vergadering!

Zondag 16 oktober, 14 – 17u, lokaal Alowis
Haal de pokemonmeester in jou naar boven en trek op
ontdekkingsreis met onze ruiltocht waarin je de vaardigheden
om een echte meester te worden aanleert. Achteraf testen
we jullie skills in een quiz en heel wat praktische
proeven.

Zondag 23 oktober, 14 – 17u, GROTE MARKT
We zijn al een tijdje bezig zijn met pokemons te
vangen,trainen,opeten of elke andere vorm van vermaak dat
je met een pokémon kan doen. Dus gaan we eens naar het
stad! Wij spreken af aan het STADHUIS van Aalst dat is
gelegen op de GROTE MARKT van Aalst. Zoek alvast een paar
goede moppen want de humor van de leiding is op een
laag pitje.

HERFSTWEEKEND 28,29,30 oktober
Meer info in de brief!

Zondag 06 november, 14-17u, lokaal Alowis
Geen vergadering want jullie hebben nog vakantie
en wij niet.

Zondag 13 november, 14-17u, lokaal Alowis
Geen vergadering want nu gaat de leiding zelf eens
op weekend. Tot volgende week!

Zondag 20 november, 14-17u, lokaal Alowis
Het zat er aan te komen, na een heleboel toffe vergaderingen
gaan we nog eens kijken of jullie nog een tent kunnen
opzetten of een sjorring kunnen maken. Pak zeker jullie
verstand mee!

Zondag 27 november, 14-17u, lokaal Alowis
Kruip in de huid van je favoriete pokemon, verkleed je en
neem je dansschoenen mee. Wij
sluiten dit eerste alowiske af in stijl.

Bij deze zit het eerste Alowisken er op, moesten er
nog vragen zijn mag je ons altijd contacteren!

Jullie allerliefste/mooiste/leukste/tofste/beste/sterkste
leiding
Jarne Stubbe
0497/88.23.38
Florian Gossye
0498/47.65.53
Elias Goedgebeur
0472/91.91.65

