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Beste Lezer,
Dit is de vierde en laatste nieuwsbrief voor het seizoen 2015-2016
van Scouting Rijnlandgroep.

Geplande evenementen
4 mei
Dodenherdenking
7 mei
Meivakantie
(geen opkomst)

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 laatste maanden van het seizoen.

13-15 mei
Weekendkamp Scouts
(Welpen geen opkomst)

Deze nieuwsbrief kunt u ook terugvinden op onze website onder
Nieuws - Nieuwsbrieven.

2 juni (donderdag)
Scholendag Feestweek

De afgelopen maanden
In de afgelopen maanden is er weer veel gebeurd bij de
Rijnlandgroep. In februari was er de traditionele
boerenkoolmaaltijd. Vooraf zijn we allemaal wezen schaatsen en
aan het einde van het schaatsfestijn vlogen er drie Welpen over het
ijs naar de Scouts.
12 maart was NLdoet. Vele handen maakten licht werk. Er is
geschilderd, gepoetst, gesnoeid en gepland. Het clubhuis en het
terrein zagen er na afloop weer uit om door een ringetje te halen!
Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet!

4 juni
Sportdag feestweek (Scouts)
2 juli
Laatste opkomst en
schoonmaakdag!
16-23 juli
Zomerkamp Scouts
Belangrijke mededeling
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?
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Bijzondere opkomsten April
April bracht ons Sint Joris. Ook de ouders waren dit jaar uitgenodigd
om mee te doen met de spellen. Er werd enthousiast meegedaan
met zaklopen, ballonblazen, routetechnieken, knopen en A-frame
lopen. Wat vonden de ouders het moeilijk! Aansluitend hebben we
gezellig gegeten bij de barbecue en daarna een kort kampvuur
gehouden omdat het toch best wel koud was.

Ook was er natuurlijk weer Koningsdag. De Scouts lieten zich niet
afschrikken door de weersvoorspellingen en om 6:00 uur stonden 8
bikkels onze kramen op te bouwen op De Kom. De aanloop was dit
jaar wat minder dan voorgaande jaren, maar we hebben een
gezellige promotiedag gehad.

Belangrijke informatie
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
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.
We beginnen op 4 mei met de Dodenherdenking. Iedereen die
hieraan mee wil doen wordt om 18:!5 uur in het clubhuis verwacht.
We vertrekken om 18:30 uur gezamenlijk naar de kerk waar wij de
kerkdienst bijwonen. Na de kerkdienst gaan wij om 19:30 uur met
de kransen naar de monumenten. Wij verzoeken ouders van
deelnemende jeugdleden om aanwezig te zijn.
Op 7 mei zijn er in verband met de meivakantie geen opkomsten.
Op 13, 14 en 15 mei hebben de Scouts een weekendkamp. Hierdoor
hebben de Welpen op 14 mei geen opkomst.
Donderdag 2 juni werkt ons vrijwilligersteam mee aan de
scholendag van de Feestweek. Zaterdag 4 juni is er van de
Feestweek een sportdag voor de jeugd. De Scouts zullen hieraan
deelnemen. Informatie over tijden en locatie volgt nog.
2 juli is de laatste opkomst van dit seizoen. Wij vragen alle ouders
om te komen helpen het clubhuis klaar te maken voor het verhuur.
Dit betekend dat er opgeruimd en schoongemaakt moet worden.
We zijn van 10:00 uur tot 17:00 uur aanwezig, dus kun je een uurtje
helpen kom dan langs!
Het zomerkamp van de Scouts is dit jaar van 16 t/m 23 juli. De
Scouts krijgen hierover nog een briefje mee.

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 onderhouds
overzicht 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 Stuur dan
een mailtje naar
inge@scoutingrijnland.nl
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