LEEFWEEK 2022
RODERVELDLAAN 22

HALLO!
Lieve getotemiseerden en ouders,
Woensdag 9 maart om 16u verwachten wij jullie allen voor een echte leefweek. Dit houdt in
dat we vanaf woensdag leven op de scouts. We doen alsof het lokaal ons thuis is en doen
voor de rest hetzelfde als in een normale week. Slapen, huiswerk, naar onze andere hobby’s
gaan en eten doen we allemaal op het lokaal. Na ons huiswerk (ook dat van de leiding)
ontspannen we samen. Zaterdag doen we een leuke spelvergadering met alle leden (zij die
niet naar leefweek komen) en na die spelvergadering zit leefweek erop!
Wij kijken er alvast naar uit!
Voor vragen aarzel absoluut niet om ze te stellen!

Wie?
Iedereen van 2007 en 2008 !!

WANNEER?
We spreken woensdagmiddag om 16u af aan het lokaal waar we met z’n allen aan de
leefweek kunnen beginnen!!
Op zaterdag zit het er alweer op en verwachten we de ouders om 17u aan het lokaal na de
spelvergadering met iedereen.

WAAR?
In ons lieftallige lokaaltje natuurlijk:

Roderveldlaan 22, 2600 Berchem

U kan ons altijd contacteren via deze contactgegevens:
Onbezonnen
Diksnavelmees
(takleidster)
Laura De Kezel

Hooghartige
Zwaan
(groepsleiding)
Margreet Borginon

Trouwe
Zeehond

Levenslustig
Zeepaardje

Marie Bastiaens

Lena Bos

lauradekezel@gmail.com

margreetborginon@gmail.com

marie_bastiaens@outlook.c

lena.bos@telenet.be

0487/522083

0497/117239

om

0472/736982

0492/315056

WAT NEMEN WE MEE ?
Kledij en schoeisel











❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

uniform
voldoende ondergoed
voldoende sokken (dik en dun)
shorts (boven de knie)
t-shirts
truien
lange broek
regenjas
eventueel: sjaal, muts, …
botinnen
sportschoenen

Voor een goede nachtrust:




❏
❏
❏
❏
❏

slaapzak
pyjama
eventueel kussen
knuffeldiertje
matje of veldbed

Corona-maatregelen:



❏ Mondmasker
❏ HandGel

Was grief:





❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

toiletzak
tandenborstel
tandenborstel
kam/borstel
washandje
linnenzak
handdoek
extra badhanddoek
zwemgerief (geen losse shorten)
zeep hoeft niet (wordt voorzien)
…

Voor school !! :







❏ je schoolboeken die je nodig hebt
voor je huiswerk
❏ je boekentas volledig ingeladen
om de volgende dag naar school te
gaan
❏ Brooddoos
❏ Drinkbus
❏ eventueel uniform

Allerlei :






❏
❏
❏
❏
❏

boek, strip, ...
zaklamp en/of petzl
eigen medicatie
Keukenhanddoek !!!
ID kaart !!!

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Ik/wij ..................................................................................................................ouder(s)/voogd van
......................................................................., staan onze zoon/dochter toe om mee te gaan op de
leefweek van Den 22 Sint-Albertus te Berchem van woensdag 9 maart tot en met zaterdag
12 maart.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

BELANGRIJK
Gelieve deze strook ten laatste af te geven op woensdag 9 maart. Naast de
inschrijvingsstrook zijn er nog enkele andere zaken die mee afgegeven moeten worden:
➢
➢
➢
➢
➢

Identiteitskaart of kids ID
Medische fiche (die up to date is)*
2 klevertjes van de mutualiteit
De centjes: €30
Eventuele medicatie
*Indien de medische fiche al volledig ingevuld afgegeven werd op takweekend (dit
jaar) en deze nog klopt zonder dat er wijzigingen nodig zijn, volstaat dit ook.

!! Jullie kunnen jullie inschrijven via volgende link !! :
https://forms.gle/EwAAniN5mdZJ8Z24A

