Planering, BÄVRAR vårterminen 2019
Föräldrar är varmt välkomna att vara med på träffarna!
Vecka
3
4

14/1 Information terminsplaneringen och lek.
(kläder för utevistelse varje gång)
27/1 Öppet hus på scoutgården, 11-14. Berätta för kompisar och
bjud med!!OBS! SÖNDAG
28/1 Börja med märket MÖRKER.

5
4/2 pulka på Hoberget + mörker
6
11/2 mörker
7

17/2 kårkväll 18:00 se info
18/2 skridskor ev sporthallen men då blir det på lördagen

8
25/2 elda och laga ngt ute
9
SPORTLOV INGEN AKTIVITET
10
11/3 chiffer
11
18/3 chiffer
12
25/3 hemligt språk
13
¼

hemligt språk

14
8/4 baka
15
15/4 ev St georg/scoutens val
16
PÅSKLOV
17
29/4 ev St georg/ scoutens val
18
19

6/5 femkampsträning
12/5 femkamp i Ora
13/5 ingen träff

20
Fredag- lördag 24-25/5, hajk i Mårdbo, 26:e söndag avslutning!
21

Planering, BÄVRAR vårterminen 2019

Allmän information:

Måndagar kl 17.30-18:45
Ledare: Annica Flygt 0703046304
E-mail: annica.flygt235@gmail.com

•

Medlemsavgiften är 375 kr/termin eller 650 kr/familj, man blir fakturerad från
Svenska scoutförbundet.

•

Använd gärna era skjortor på våra träffar. Om ni inte har skjorta så går det bra
att beställa. Det finns provexemplar i olika storlekar på scoutgården. Säg åt
ledarna så hjälper vi till!
Beställ så snart som möjligt, skjortbeställningslappar får ni av oss.

•

Det är viktigt att vi blir informerade om allergier, mediciner mm.

•

Kom ihåg att utrusta barnen med kläder efter väder. Se alltid till att ha kläder
för utevistelse

•

På kårkvällarna är alla välkomna, där diskuteras allt som har med
verksamheten att göra, men ingen scoutaktivitet för barnen.

•

Det går alldeles utmärkt att hyra scoutgården för t.ex. barnkalas, konferenser,
övernattningar m.m. Information finns i entrén på scoutgården.

•

På Bollnäs scoutkårs hemsida; www.bollnasscoutkar.se. hittar ni
terminsprogrammen och ni kan även läsa mer om scouting och titta på bilder
från scoutaktiviteter och träna på scoutsången! Detta finns också på vår
Facebookgrupp, Bollnäs scoutkår.

•

Om ni föräldrar känner att ni skulle vilja vara med som ledare/hjälpa till så ska
ni absolut höra av er!

•

Föräldrar är självklart välkomna att vara med på scoutträffarna.

•

Om ni undrar över något är det bara att höra av sig!

Varmt välkomna till en rolig och givande termin hos

