Beste ouders
Binnen 2 weken is het zover, de welpen vertrekken op weekend! Natuurlijk komt hier het een en
ander bij kijken. Wij brengen jullie dan ook graag op de hoogte van de belangrijkste dingen. In de
bijlage kan u alvast een lijst vinden van wat de kinderen best meenemen.
Omdat er vorige maand werken van start zijn gegaan in de omgeving van onze weekendplaats, is het niet meer
mogelijk om de locatie te bereiken met het openbaar vervoer. Daarom zouden wij jullie willen vragen om te
carpoolen.
Daarvoor spreken we vrijdag om 17u af aan de scoutslokalen. De kinderen, chauffeurs en enkele leiding zullen
van daaruit vertrekken naar de weekendplaats. Het is ongeveer een uur à anderhalf uur rijden, afhankelijk van
de verkeersdrukte.
Op zondag zullen we dan ook al carpoolend terug naar huis vertrekken. Hiervoor worden enkel de chauffeurs
voor de terugrit verwacht tussen 16u en 16u30 op de weekendplaats zelf. Het is dan de bedoeling dat ze de
kinderen afzetten aan de scoutslokalen waar minstens 1 leiding aanwezig zal zijn. De andere ouders kunnen
hun kinderen ophalen aan de scoutslokalen rond 17u15.
Mogen wij jullie vragen om via wederkerende mail (of sms) te laten weten of het mogelijk is om chauffeur in
de heen of terugweg te zijn.
In verband met de locatie zelf:
Adres: Schotensesteenweg 80, 2960 Brecht
Via GoogleMaps: https://www.google.be/…/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47c40…
Om in te kunnen schatten hoeveel eten we moeten voorzien en hoe groot onze spelletjes moeten zijn, zou het
helpen om dit zo snel mogelijk te doen.
Graag delen we jullie ook mee dat het scoutskamp zal doorgaan van woensdag 19 juli tot zaterdag 29 juli.
Inschrijvingen en verdere info volgt nog.
Aarzel zeker niet om vragen te stellen! Dit kan zowel via mail als via sms (0478/64 66 59).
Groetjes,
Pytha en haar welpenteam

