Maandschors februari
Dag JVK’s!
Deze maand mogen we na een lange periode opnieuw in het echt afspreken om scouts te geven.
De leiding deed zijn best om online vergaderingen te organiseren en dat werd door sommigen erg
geapprecieerd! Shout out naar Vic, Carlito, Rowan, Sander en iedereen die zijn best deed om mee te
doen.
Belangrijk: Kijk onderaan deze maandschors naar de maatregelen die wij nemen om de verspreiding
van Covid-19 onder scoutsleden tegen te gaan.
We laten jullie niet langer wachten.
↓↓Check hieronder wat we deze maand zullen doen↓↓

Zondag 7/02
We beginnen deze maand met een vergadering voor echte durvers. Voor de mannen die niet bang
zijn van een schrammetje. Voor zij die het beu zijn om elke dag opnieuw binnen te zitten.
Vandaag trappen we de nieuwe maand af met een oldskool JACKASS vergadering.
Wees aanwezig
Kom in uniform
Ken uw wet
Afspraak 14u (tot 18u) aan het KAASTBALPLEIN

Zondag 14/02
Target in zicht. Steek een stuk papier in uw mond, kauw erop, spuug het uit, steek het in een
spikbuis. HEADSHOT!
Afspraak 14u (tot 18u) aan het KAASTBALPLEIN

Zondag 21/02
Vandaag organiseert de leiding een missverkiezing. Niet zomaar één. Zowel de sterkste en de
dapperste als de moosite persoon kan winnen. Door middel van opdrachten kunnen jullie kledij
winnen waarmee jullie op het einde moeten schitteren op de catwalk.
Afspraak 14u (tot 18u) aan het KAATSBALPLEIN

Zondag 28/02
Dit jaar geen schrikkeljaar zoals vorig jaar. 356 dagen ipv 366. Vandaag dus de laatste dag van deze
maand. MAAR de laatste zullen de beste zijn.
Vandaag verrassingsvergadering!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Afspraak 14u (tot 18u) aan het KAATSBALPLEIN
Groeten van jullie geniale leiding

Veiligheidsmaatregelen
•
•

•

Leden vanaf 12 jaar moeten een mondmasker dragen. Aangezien wij ook -12 jarige JVK’s
hebben vragen wij dat iedereen een mondmasker meeneemt en continu draagt.
De groep zal verdeeld worden in 2 groepen van max 10 leden. Aangezien wij als leiding met 4
zijn verdelen wij ons over deze 2 groepen. Bij aanvang op het kaatsbalplein zal iedereen
direct onderverdeeld worden in zijn groep. Zorg dus dat je op voorhand niet in contact komt
met ander JVK’s.
Jullie hebben waarschijnlijk ook opgemerkt dat we voortaan aan het kaatsbalplein afspreken.
We doen dit chaos op het Joepie te vermijden. Het kaatsbalplein is aangeduid met een blauw
kruis. De ingangen zijn aangeduid met een rode cirkel. Op de foto zie je ook de scoutslokalen.

Indien jullie met vragen zitten, bel dan gerust op onderstaand nummer:
Wout: +32497819724

