Leefweek jins 2018

Beste ouders,
De jins hebben het hopelijk al met veel enthousiasme aangekondigd, maar in de week van 19 maart
houden we onze leefweek op de scouts! Het concept zal jullie waarschijnlijk al bekend zijn: de jins
leven een hele week op de scouts, vertrekken van daaruit naar school, doen er hun huiswerk, slapen
er, poetsen er hun tanden, spelen er spelletjes, … Kortom een week vol plezier en samen zijn voor de
jins en een welverdiend weekje zonder puber in huis voor jullie!
Als de jins op het lokaal aankomen na school, is er elke dag een studiemoment waarop iedereen
verplicht voor school moet werken. We toveren het jonggiverlokaal dan om tot een bibliotheek waarin
iedereen muisstil moet werken aan zijn of haar taken en toetsen.
Uiteraard hopen we om deze week door te brengen met alle jins. Naast leuke activiteiten zal er
namelijk ook tijd worden gemaakt om het verdere jaar en het kamp te bespreken.
Alle praktische info over de leefweek kan u hieronder terugvinden. Moest u nog vragen hebben, kan u
ons steeds bereiken via gsm of email.
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Praktisch
Wanneer?
De leefweek zal doorgaan van maandag 19 maart tot en met zondag 25 maart. Maandag verwelkomen
we de jins op het lokaal na de school, zondag worden ze in de namiddag weer huiswaarts gestuurd.
Bagage afzetten en lokaal gereed maken
Zondag 18 maart spreken we om 17u af aan het lokaal om de bagage af te zetten en het lokaal leefbaar
te maken.
Prijs?
Voor deze volledige week vragen we €50. Dit mag gestort worden op het rekeningnummer
BE13 9731 8161 3639 met vermelding “Leefweek + [naam]”.
Wat meenemen?
• Kledij voor school en voor daarna
• Speelkledij
• Das, scoutshemd en jintrui
• Brooddoos en drinkenbus (niet vergeten nog eten te voorzien voor maandagmiddag)
• Al jullie schoolgerief (rugzak, boeken, pennenzak, rekenmachine, …)
• Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, handdoek, dagcrème, scheergerief, shampoo, zeep, …)
• Fiets, volledig in orde met lichten!
• Een keukenhanddoek
• Verkleedkledij
• Niet te veel snoep
• Niet te veel elektronica
• Medicatie
• Identiteitskaart
• Geen drugs of alcohol
Tijdsrooster
We zouden willen vragen om het dagelijks tijdsrooster van uw jin door te geven aan ons. Dit kan u
doen via onderstaande link. Zo zijn wij steeds op de hoogte waar uw jin vertoefd.
Het is de bedoeling dat de tijdstippen waarop uw jin niet op de scouts kan zijn met rood worden
aangeduid, en degenen waarbij uw jin wel op de scouts aanwezig is met groen. Hou hierbij dus
rekening met schooluren, hobby’s en dergelijke.
In het eerste rode vakje schrijft u de begintijd en in het laatste schrijft u de eindtijd van een activiteit.
Op de eerste lijn is er een voorbeeld dat u kan volgen. Vakjes groen of rood maken doet u best met
CTRL-C en CTRL-V.
Klik hier om het rooster aan te passen!
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Contacteer ons!
Indien u nog vragen heeft, kan u ons altijd contacteren via onze telefoonnummers of via het emailadres
van de jins:
Toon: 0472/62 54 95
Jules: 0477/07 08 08
Email: jins@scouts4811.be
Medische fiche
Ten laatste zouden we nog eens willen vragen om de medische fiche van uw jin na te kijken en
eventueel te updaten. Zo zijn wij op de hoogte van eventuele allergieën en hebben we zeker de juiste
contactgegevens.
Wij kijken er alvast enorm naar uit en we hopen jullie en de jins ook!
Toon en Jules
Jinleiding Scouts 4811

