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Ooh jee boer Toon zit in nood. De start van de lente brengt weer
heel wat werk met zich mee. De kippen blijven maar eieren
leggen, de koeien blijven melk produceren zonder stoppen en
hoe vaak je het ook kuist, de stallen van de varkens blijven vies.
Jullie hulp kan dus zeker gebruikt worden van 5 tot 7 april op het
super leuke boerderij-groepsweekend! Vele handen maken licht
werk dus zeker komen!
Jullie worden vrijdag 5 april om 18u30 verwacht aan ’t
Macadammeke voor het vertrek. Kom in jullie allerbeste
boerderijoutfit (maar geen stro en levende dieren, dat vinden de
buschauffeurs niet zo leuk J).
Na een weekend lang toffe spelletjes te spelen kunnen jullie
ouders jullie weer komen ophalen op de scouts op zondag 7 april
om 17u00. We gaan ook dit jaar weer met bussen op
groepsweekend. Om het vertrek en de aankomst vlot te laten
verlopen vragen wij om zowel vrijdag- als zondagavond de
parking vrij te houden!
De prijs voor dit weekend bedraagt €30. Gelieve dit bedrag ten
laatste 26 maart te storten op rekeningnummer BE85 7765 9216
6206
met
vermelding
‘groepsweekend
+
tak
(kapoen/welp/wolf/jogiver/giver) + naam en voornaam’.

Wat nemen we mee naar de boerderij van boer Toon?
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Slaapzak
Pyjama en knuffel
Matje
Speelkleren
Speelschoenen
Regenkledij
Eventuele medicatie
Verkleedkleding
aan
vertrek

o ISI+-kaart, KidsID, voor de
leden die ouder zijn dan 12:
identiteitskaart. è Af te
geven bij vertrek
o Givers: per 2/3 een iglotentje
o Toiletzak
o Scoutsuniform + bottinnen
bij o Keukenhanddoeken

Maar ook de ouders kunnen rekenen op entertainment. Van
zodra de kinderen op de bus zitten houdt het oudercomité het
café openen zodat ook jullie het weekend goed kunnen inzetten!
Allemaal van harte uitgenodigd dus!

