Kick-off 2020
Beste leden en ouders
Dit jaar zal onze kick-off er lichtjes anders uitzien dan andere jaren maar dat wil niet zeggen dat jullie
minder welkom zijn. Ze gaat nog steeds door op zaterdag 5 september! Er zal een kleinschaligere
versie van ons normale evenement doorgaan, er kan helaas niet gegeten of gekubbt worden. Onze
kick-off zal dit jaar vooral gericht zijn op de inschrijvingen van de leden.
We gaan, zoals gewoonlijk, onze ‘kotjes’ maken waar je je zoon kan inschrijven, vragen stellen, de
scoutsdata van dit jaar (onder voorbehoud) en de jaartekens + taktekens ontvangen. Er zal ook een
leidingsvoorstelling doorgaan, op afstand wel te verstaan. Ondertussen kunnen de leden al voor een
eerste keer eens spelen met hun nieuwe leiding. Er zal een beurtrol zijn voor de verschillende
leeftijden om naar de scouts te komen voor de inschrijvingen zodat we nooit met te veel op de wei
zijn en alles coronaproof kan doorgaan.
De kapoenen en de welpen zullen welkom zijn vanaf 12u tot 15u. Ouders en leden zijn dan welkom
voor de inschrijvingen en kunnen terwijl een drankje drinken terwijl hun zonen aan het spelen zijn.
Het is echter niet de bedoeling dat iedereen dan tot ’s avonds blijft zitten want vanaf 15u30 is het
aan de tonca’s, jongverkenners en verkenners om langs te komen, zij blijven dan tot 18u30.
Belangrijk: helaas kunnen wij niet toelaten dat vrienden van ouders, tantes, nonkels, achternichten,…
komen. Het is dit jaar enkel en alleen voor de ouders en hun zoon, we raden dus van harte aan om
maar met twee volwassenen langs te komen op de kick-off.
We hopen dat jullie hier begrip voor hebben en toch kunnen genieten van het gezellige Kick Off
sfeertje. Wij kijken er naar uit om zo snel mogelijk terug normale evenementen te kunnen
organiseren waar jullie dan uiteraard allemaal zeer welkom zullen zijn.

Tot zaterdag!
Groetjes van de voltallige leidingsploeg.

In het kort:
-

-

Zaterdag 5 september
Kapoenen + welpen: 12h00-15h00
Tonca’s + jongverkenners + verkenners: 15h30 – 18h30
Inschrijvingen, drankje, leidingsvoorstelling
Enkel ouders + leden
Mondmaskers altijd op zak

