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Beste leden, ouders en sympathisanten van Scouts Sint-Martinus den XIIde,
Terwijl wij bang afwachten of ons zomerkamp mag doorgaan, hebben we niet
stilgezeten. Wij zijn met onze jeugdvereniging onmiddellijk gestart met online
activiteiten. Een jeugdvereniging draait echter rond samen zijn en buiten spelen,
maar gezien de omstandigheden is dit natuurlijk zeer moeilijk geworden.
Om onze wekelijkse activiteiten op zaterdag van 14u tot 17u toch door te laten gaan,
hebben wij een oplossing gevonden. Zo stond er dit weekend een fantastisch
Cluedo-spel op het programma en volgende week een fietsspel. Natuurlijk is dit
individueel en wordt er rekening gehouden met Social Distancing door middel van
QR-codes.
Iedere zaterdag openen wij om 14u een online-platform waarop alle leden zich
kunnen aanmelden. Hier zal hun leiding de activiteit van die dag uitleggen. Tussen
14u en 17u blijft de leiding ook aanwezig op het platform en kunnen de leden telkens
vragen stellen of uitgevoerde taken doorgeven.
Alle kinderen, ook niet leden, verwelkomen we met open armen!
Voor meer informatie kan u altijd een mailtje sturen naar groepsleiding@sintmartinus.be
Op deze manier zijn we toch ‘samen’ en komen we buiten, net datgene waar scouts
om draait.
Buiten dit helpen we ook mee met het Hasselt Helpt programma, zijn we brieven
gaan bedelen en zullen we klaar staan voor het verdelen en maken van
mondmaskers. Hiervoor volgt in de toekomst nog meer informatie.
Blijf gezond allemaal en hopelijk tot snel!
Ne stevige linker,
Sam Lambrechts
Standvastige Rob
0486/549.595

Beste leden van Sint-Martinus,
Helaas is het coronavirus nog steeds in het land en kunnen wij daarom ook in de maand mei
geen fysieke activiteiten houden. Dit houdt ons echter absoluut niet tegen om jullie als
scouts elke zaterdag tof bezig te houden.

Hopelijk is jullie conditie in deze quarantaine niet te fel
achteruitgegaan. Indien dit wel het geval is zullen wij
ervoor zorgen dat dit een beetje beter wordt. Dit doen wij
door middel van een heuse fietsactiviteit te houden. Deze
zal plaatsvinden op 3 mei van 14-17uur. Dit zal zoals bij
onze laatste activiteit van april geregeld worden via de
online platformen ‘zoom’ en ‘WhatsApp’.
De specifieke details zullen nog via mail worden verstuurd zodat dit zeker in vlotte banen zal
verlopen

Een echte scout kent zijn omgeving helemaal van buiten. Om zeker te
zijn dat jullie dit niet verleren zullen jullie op 10 mei van 14-17uur
kunnen meedoen aan een keitoffe fotozoektocht. Dit zal weeral
gebeuren via ‘zoom’ en ‘WhatsApp’ ook hiervoor zullen de details
hierover worden gestuurd via mail.

Waarschijnlijk hebben jullie gehoord van het bekende programma ‘de mol’. Wie is er
verdacht? Wie totaal niet? Is het een man of vrouw? Dit zijn misschien vragen die jullie zich
stellen wanneer jullie kijken naar dit programma. Vinden jullie het niet fijner om zelf mee te
spelen in een ‘wie is de mol spel’? Wij gaan namelijk zo een spel houden op 17 mei van
14-17uur. Ook weer hier zal alles gebeuren via ‘zoom’ en ‘WhatsApp’. Extra informatie zal
ook weer hier via mail worden gestuurd

hoe sluit je een scoutsjaar het beste af in
een situatie als deze? Covid-19 of niet, dit
zal zeker iets speciaals zijn. Niet enkel voor
jullie leden is dit de laatste activiteit van het
jaar, maar ook voor ons leiding is dit de
laatste. Om jullie een beetje in spanning te
houden wat er als laatste activiteit zal
gebeuren zullen wij als leiding niet te veel
details hierover geven. Het enige wat wij
zeggen is dat het zal plaatsvinden op 24 mei
van 14-17uur en zal gebeuren via ‘zoom’ en ‘whatsapp’.
Hieronder vind u de link naar de zoom-websit waar een groot deel van de communitcatie via
ouders, leden en leiding zal plaatsvinden:
https://zoom.us/

Hopelijk zijn jullie hierop voltallig aanwezig en houden jullie het scoutsgevoel nog tot het
einde van het jaar.

Ten slotte willen wij als leiding willen jullie dan zeker een goede gezondheid toewensen in
deze moeizame tijd. Hopelijk is is deze pandemiie snel gedaan zodat we weer fijne
scoutsactiviteiten met ons allen kunnen houden. Blijf daarom allemaal in jullie kot zodat we
dit snel kunnen realiseren
Een stevige linker,
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