
#Leefweek Givers 

Givers, 

Beste ouders, 

 

Graag kondigen we officieel onze leefweek van de givers aan! Dit van 

zondagavond 8 maart tot vrijdagavond 13 maart. Dit gaat een week zijn 

waar wij ons als leiding graag ontfermen met de givers en samen met hen een week doorbrengen in 

het lokaal. 

Uiteraard rekening houdend met school, huiswerk, studeren, andere hobby’s en andere 

programma’s die de givers op hun agenda hebben staan.  

 

Hoe gaat dit in zijn werk?  

We spreken zondagvond 8 maart om 19u af aan het lokaal, waarna ze zich allemaal installeren 

(luchtmatras, slaapzak, kussen, kledij voor de komende week), we maken er gezellige slaapzalen van 

.  ’s Morgens ontbijten we samen de givers en zetten we hen op de fiets naar school. Na schooltijd 

komen ze terug naar het lokaal, waar we hen staan op te wachten. Schoolwerk en studeren voor de 

examens, krijgt voorrang, we verplaatsen het leven van de giver naar het lokaal, dus het gewone 

gangetje van het leven zet zich verder, maar in ons scoutslokaal, ’s avonds eten we gezellig met de 

bende, waarna we nog avondactiviteiten voorzien en op tijd in ons bed kruipen. 

Woensdagnamiddag, na school, komen de givers naar huis, kunnen ze thuis huiswerk maken, vuile 

kledij mee naar huis nemen, andere propere kledij terug meenemen. Dus woensdagnamiddag zijn ze 

even thuis, op dat moment is er niemand aanwezig in het lokaal. We verwachten hen om 17u30 

terug in het lokaal.  

Vrijdagavond na het avondeten sluiten we de week af, ze kunnen na school nog wat huiswerk maken 

en inpakken. Tegen 16u sluiten we de leefweek af en keren ze terug huiswaarts.  

 

De givers gaan die week niets te kort komen, we voorzien allerhande sanitaire mogelijkheden voor 

hen, alsook veel en lekker eten. 

 

Nog meer praktische zaken?! 

We zouden graag van elke ouder de toestemming/akkoord hebben als uw giver mee op leefweek 

mag. Als je het document in bijlage invult en terug afgeeft, dan weten we dat jouw giver mee op 

leefweek mag. We zouden graag ook nog weten, wanneer de schooluren starten en eindigen elke 

dag en welke andere hobby’s er gedurende de week plaatsvinden, zodat wij hen op tijd kunnen op de 

fiets zetten, naar deze activiteiten.  

 



#Leefweek Givers 

 

Wat allemaal mee te nemen? 

 slaapzak 

 luchtmatras/matje 

 kussen 

 pyjama 

 wasgerief: 

o tandenborstel 

o tandpasta 

o beker 

o douchegel 

o shampoo 

o oorstaafjes 

o washandje 

o handdoeken 

o borstel 

 ondergoed 

 kousen 

 schoenen 

 jas 

 kledij voor een hele week 

 schoolmateriaal (alles wat je maar nodig hebt) 

 rugzak/boekentas 

 fiets 

 kledij voorzien tegen de koude 

 zwemgerief 

 € 40 

 

 

 

Stevige linker, 

de giverleiding, 

Vink, Kameel & Otter



#Leefweek Givers 

Hieronder vinden jullie een weekschema waarop jullie een aantal belangrijke zaken zouden 

moeten invullen, zodat wij een zicht krijgen op hoe de week van givers er uit ziet, naast school. 

 

Wij ………………………………………………………. (naam ouder) ouder van ……………………………………………………… 

(naam giver) geven de toestemming dat mijn zoon/dochter een weekje mag mee komen genieten en 

leven in het lokaal. 

Handtekening ouder: 

 

 

 
 

’s morgens:: 
 
Uur start school 

’s middags: 
 
Uur einde school 

’s avonds: 
 
Uur einde school 

Andere hobby’s 
+ uur aanwezig 
zijn 

 
 
MAANDAG 
 
 

    

 
 
DINSDAG 
 
 

    

 
 
WOENSDAG 
 
 

    

 
 
DONDERDAG 
 
 

    

 
 
VRIJDAG 
 
 

    

 


