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Telefoon clubhuis: 020 - 497 2413

Beste Lezer,
Dit is de derde nieuwsbrief van Scouting Rijnlandgroep voor
het seizoen 2015-2016.
Om te voorkomen dat we elke week briefjes en of mailtjes
moeten sturen naar ouders over de komende opkomsten
hebben we besloten de communicatie zoveel mogelijk in
een periodieke nieuwsbrief te gieten. In deze nieuwsbrief
leest u dus alles over de opkomsten in de maanden februari
maart en april 2016.

Geplande
evenementen
20 februari
Boerenkoolmaaltijd
Overvliegen
5 maart
Voorjaarsvakantie
(geen opkomst)
12 maart
NL Doet
(geen gewone opkomsten)

Deze nieuwsbrief kunt u vanaf 30 januari ook terugvinden op
onze vernieuwde website onder Nieuws - Nieuwsbrieven.

23 april
Sint Jorisdag

Vernieuwde website Scouting Rijnlandgroep

Belangrijke
mededeling

Heeft u onze nieuwe website al bekeken? De website is nog
volop in ontwikkeling. Mist u informatie of heeft u tips of ideeën
over de website? Stuur dan een mailtje naar
webmaster@scoutingrijnland.nl. Alle feedback wordt zeer op
prijs gesteld.
Een nieuw jaar, een goed begin
We zijn dit jaar begonnen met de nieuwjaarsreceptie op 9
januari. Wij vonden het heel gezellig en waren blij met de grote
opkomst. Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de
aangeleverde kerstbomen. Nathan sleepte zijn vriendjes en
vriendinnetjes mee om kerstbomen te verzamelen. Familie
Huisman presteerde het zelfs om maar liefst meer dan 60
kerstbomen aan te leveren! Ook iedereen die geholpen heeft
met voorbereiden heel erg bedankt!

Welpenvertegenwoordiger
Elke speltak heeft binnen
onze groep een ouder die
de speltak tijdens de
groepsraad (algemene
ledenvergadering)
vertegenwoordigt. Voor de
Welpen is er nu geen
vertegenwoordiging. Welke
ouder wil zich opgeven om
tijdens de vergaderingen het
woord te voeren namens de
welpen? Voor meer info:
vraag de leiding of het
bestuur.

Contributienota’s
De contributienota’s voor de eerste helft van 2016 zijn op 30
januari uitgedeeld.
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Welpjes know the best!
Zaterdag 23 januari was een feestelijke dag voor de Welpen. De
krant kwam uit. Niet zomaar een krant, maar een krant die is
gemaakt door onze Welpen. Zij waren de redactie, deden
interviews, schreven stukjes, maakten tekeningen, foto’s en
puzzels. Zo wisten zij een complete krant samen te stellen en
daarmee het insigne Journalist te behalen. Bent u nieuwsgierig?
Kijk op de website onder Downloads – Algemeen. Daar kunt u
de hele krant bekijken.

Belangrijke
mededeling
Afmelden
Denkt u eraan om de
leiding te laten weten als
uw kind niet aanwezig kan
zijn bij de opkomst?
Wij melden het u ook als wij
er niet zijn!

Scoutfit / uniform

Nieuw leden bij de Scouts
Langzaamaan begint de groep te groeien. Inmiddels hebben
we twee nieuwe leden bij de Scouts. Dat gaat natuurlijk lang
niet snel genoeg en ook de winter laat veel te lang op zich
wachten. Daar werd door de scouts wat op bedacht. Zo
maakte zij zelf een nieuw lid van de groep en die stellen we bij
deze graag aan u voor. Dit is Bob:

Zoals u kunt zien is het een
engeltje, net als de overige
scouts.

Tijdens de opkomsten
dragen ALLE leden hun
complete uniform: De
Scoutfit. Deze bestaat uit
een donkerblauwe
spijkerbroek, de blouse van
de speltak, de groepsdas
en de scoutingpet.
Het dragen van de scoutfit
is geen optie, maar een
verplichting. Het heeft een
lange en rijke historie. Wil je
daar meer over weten? Kijk
eens op www.scouting.nl.
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Geplande evenementen
Voor de komende maanden staan er weer een aantal
bijzondere evenementen op het programma.
De Boerenkoolmaaltijd zal dit jaar op 20 februari zijn. Dit is elk
jaar een bijzondere gebeurtenis, maar dit jaar is het extra
speciaal omdat deze dag ook 3 Welpen zullen overvliegen naar
de Scouts. We verzamelen om 13:30 bij het clubhuis en zullen
dan om 14:00 vertrekken naar de IJsbaan in Haarlem om daar
de middag te gaan schaatsen. Daar zal ook het overvliegen
plaatsvinden. Ondertussen wordt er voor ons een heerlijke
boerenkoolmaaltijd gekookt. Om 18:00 uur hebben we onze
buiken rond gegeten en kan iedereen weer naar huis.
Op 27 februari zal er geen opkomst zijn voor de welpen.
Op 5 maart is er voor alle speltakken vakantie.
12 maart is NLdoet. Ook dit jaar staan er weer diverse klussen
gepland bij Scouting Rijnlandgroep. Alle ouders krijgen nog een
uitnodiging om te komen helpen uiteraard samen met hun
kinderen. Er zullen deze dag GEEN gewone opkomsten zijn.
Wat we gaan doen kunt u zien op:
http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=10166.
Daar kunt u (en natuurlijk iedereen die u mee kunt slepen) zich
ook aanmelden.
Op 23 april is het Sint Jorisdag. Dit jaar anders dan anders. Op
verzoek van een aantal ouders tijdens de nieuwjaarsreceptie zal
er in de middag een ouder-kind opkomst georganiseerd worden
die we zullen afsluiten met de barbecue en natuurlijk het Sint
Joris kampvuur. Hoe laat we alle ouders en kinderen verwachten
horen jullie t.z.t. nog van ons.
Rotary Club
Begin november is Ria voor onze groep naar de Beurvloer
geweest. Daar heeft zij voor ons de volgende sponseringen
gescoord: De container voor tuinafval met NLdoet is weer
geregeld met De Meerlanden, in ruil voor een aantal
appeltaarten die zij bij Jacqueline gaat regelen. Rotary club
Haarlemmermeer kon voor ons helaas geen drukwerk regelen,
maar heeft ons € 100 geschonken voor promotiemateriaal.
Tegenprestatie is dat de sponsoring een keer op de website of in
de nieuwsbrief genoemd wordt.
Bij deze dus. ;-)

Vacatures
Leiding Scouts en Welpen
Bent of kent u iemand die het
leuk lijkt om elke zaterdag een
kleine groep Scouts of Welpen
te begeleiden bij hun
activiteiten? Stuur dan een
mailtje naar:
nieuwsbrief@scoutingrijnland.nl.
Gebouwbeheerder
Als gebouwbeheerder ben je
verantwoordelijk voor het
onderhoud van ons clubhuis.
Je stelt jaarlijks een
onderhoudsoverzicht op en
hebt overleg met het
stichtingsbestuur en de leiding
over de planning van de
activiteiten. Je coördineert het
onderhoud en zorgt er samen
met anderen voor dat het
clubhuis in goede staat blijft.
Terreinbeheerder
Als terreinbeheerder ben je
verantwoordelijk voor het
onderhoud van het terrein bij
ons clubhuis. Je zorgt samen
met anderen voor het in
goede staat houden van het
gras, de beplanting en de
bestrating. Je coördineert de
activiteiten en bespreekt deze
met het bestuur.
Wil je meer informatie over
deze vacatures? Stuur dan een
mailtje naar:
inge@scoutingrijnland.nl.
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