
Beste ouders, beste givers, 
 
Zoals wij op ledenbezoek reeds hebben aangegeven, zullen wij binnenkort een leefweek organiseren. Voor de 
ouders die niet aanwezig waren toen wij langskwamen, het concept van een leefweek: 
-De givers blijven tijdens een schoolweek op de scouts 
-We voorzien een ruimte om te eten, slapen, ontspannen en een aparte ruimte om hun huiswerk te maken. 
-Ontbijt, eten voor ’s middags en avondeten wordt door ons voorzien 
-Na school komen ze meteen terug naar de scouts 
 
Wij hebben een datum gekozen die (hopelijk) voor iedereen past: de leefweek zal doorgaan van zondag 16 
februari tot en met zaterdag 22 februari. Deze datum is nog veraf van alle examens. 
 

Planning 
Hier krijgen jullie al een basisplanning van onze leefweek: 
-Zondag: Omstreeks 20u zijn jullie welkom op de scouts met jullie spullen. We installeren ons, doen nog een 
kleine activiteit en gaan dan ons bed in. 
-Maandag: We staan samen op (het uur van opstaan is nog niet bekend omdat we nog niet weten wanneer 
iedereen op school moet zijn), eten en maken onze boterhammen voor school. Tegen 17u/17u30 verwachten 
we jullie ongeveer terug (tenzij jullie natuurlijk ver naar school gaan/lang les hebben), waarna er huiswerk 
gemaakt kan worden tot het avondeten. Dit zal ongeveer om 19u zijn. Na het eten doen we nog een activiteit 
en gaan we slapen. 
-Dinsdag: Grotendeels hetzelfde als maandag. 
-Woensdag: Het ochtendritueel is hetzelfde. Omdat het een halve dag is, zijn jullie vroeger terug. Na het 
middageten zetten we jullie weer een uur of twee aan het werk, daarna doen we een activiteit. Als eer 
iemand te veel schoolwerk heeft, zullen we hier rekening mee houden en ervoor zorgen dat die persoon nog 
kan aansluiten na het studeren. 
-Donderdag: Ongeveer hetzelfde als maandag. 
-Vrijdag: Het ochtendritueel is hetzelfde. Vrijdagavond houden we een kleine fuif. Als je om een of andere 
reden niet aanwezig kon zijn bij de leefweek, ben je uiteraard ook welkom op dit feestje. 
-Zaterdag: Vandaag krijgen jullie de kans om uit te slapen, waarna we gezamenlijk de opruim doen. Na de 
opruim, we schatten rond 13u, kunnen jullie met je spullen weer huiswaarts vertrekken! 
 

Mee te nemen 
-Matje/veldbed 
-Slaapzak/deken 
-Kleren voor een hele week 
-Zwemkledij 
-Slaap- en toiletgerief 
-Handdoek en douchegerief 
-Boekentas 
-Al je boeken en cursussen die je van maandag tot vrijdag nodig zal hebben 
-Schoolagenda 
-Fiets (als je jouw fiets niet kan meenemen: vraag dan een aan een medegiver of aan ons, dan zorgen we voor 
een oplossing) 
-Brooddoos  
-Scoutshemd en sjaaltje 
-Identiteitskaart 



 

Nog wat algemene info 
 
-Voor deze leefweek vragen we een bijdrage van 55 euro om eten te kunnen kopen. Dit kan worden 
overgeschreven op het rekeningnummer  BE50 7310 4647 7018. Gelieve dit ten laatste de week voor de 
leefweek te doen, zodat wij zaterdag al inkopen kunnen doen. 
 
-Controleer of je medische steekkaart online al is ingevuld. Dit is zeer belangrijk! Ga ook eens na of het lidgeld 
al betaald is: anders ben je niet verzekerd!  
 
-Als het echt niet lukt de volledige leefweek te komen, maar je kan wel enkele dagen komen, contacteer ons 
en dan zoeken we samen naar een oplossing. 
 
-Probeer ten laatste voor 11 februari te laten weten of je kan deelnemen aan de leefweek.  



Invulbriefje 

Opdat wij overal van op de hoogte zijn, vragen we jullie dit briefje in te vullen en mee te geven op een 
vergadering, of via mail naar verkenners@scoutsboutersem.be te sturen. 
 
Naam:  
 
Waar ga je naar school?  
 
 
 
Hoe ga je normaal naar school?  
 
 
 
 
Ga je dit in de leefweek ook zo doen, of op een andere manier?  
 
 
 
 
Wanneer begint je school, en wanneer moet je op de scouts vertrekken om er op tijd te zijn?  
 
 
 
 
Wanneer is je school gedaan, wanneer kan je terug op de scouts zijn?  
  
 
 
Hoe laat ga je op een gewone weekdag slapen?  
 
 
 
Ben je vegetarisch of moeten we ergens anders rekening mee houden als we eten klaarmaken?  
 
 
 
 
 
Welke hobby's/naschoolse activiteiten doe je? Wanneer zijn deze? Hoe ga je hier naartoe?  
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