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Beste Lezer,
Het nieuwe scoutingseizoen gaat weer beginnen en we hebben er
zin in!
Tijd om jullie op de hoogte te brengen over wat er de komende
maanden te doen is bij Scouting Rijnlandgroep. En natuurlijk een
terugblik op de afgelopen zomer. Ook tijd om weer even de
afspraken aan te scherpen en onder de aandacht te brengen.
Deze nieuwsbrief kunt u ook terugvinden op onze website onder
Nieuws - Nieuwsbrieven.
Bevers bij Scouting Rijnlandgroep
Het afgelopen jaar hebben we veel vraag gehad over de
mogelijkheid om al op jonge leeftijd lid te worden van onze groep.
Daarom is het plan opgevat om een nieuwe Bever groep te starten
voor kinderen vanaf 5 jaar. De groep zal starten in januari 2017,
maar kinderen kunnen zich wel alvast aanmelden via
bevers@scoutingrijnland.nl Ook mensen die het leuk lijkt om leiding
te geven aan deze jonge kinderen kunnen zich melden via email.
Sponsoractie De Brug Zwanenburg-Halfweg
In juni hebben we keihard gewerkt voor sponsoractie De Brug. En
wat een geweldig resultaat hebben we behaald! We danken
iedereen voor alle tijd en energie die er in is gestoken.

Geplande evenementen
3 september
Eerste opkomst
14-16 oktober
JOTI
22 oktober
Herfstvakantie
(geen opkomst)
5 november
Fiets en Veiligheid
(Welpen en Scouts)

Belangrijke mededeling:
Elke speltak heeft binnen onze
groep een ouder die de speltak
tijdens de groepsraad (algemene
ledenvergadering)
vertegenwoordigt. Voor de
Welpen is er nu nog steeds geen
vertegenwoordiging. Welke
ouder wil zich opgeven om
tijdens de vergaderingen het
woord te voeren namens de
welpen? U kunt zich melden bij
de leiding of een mail sturen
naar de secretaresse van de
groep:
saskia@scoutingrijnland.nl
Mocht u eerst meer informatie
willen voor u zich aanmeldt dan
kunt u dat het makkelijkst voor
of na de opkomst aan de leiding
vragen.
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Zomerkampen
Na alle drukte in de laatste maanden van het seizoen
was het hoog tijd voor de zomerkampen. De Welpen
konden dit jaar helaas niet op kamp. Zij hebben het
jaar afgesloten met een gezellige Marala opkomst. De
opkomst zat vol met evenwicht spelletjes. Daarnaast
was er een typisch Marala-drankje en cupcakes.
De Scouts waren in de eerste week van de zomervakantie naar Het
Naaldenveld in Bentveld. Ze hadden geweldig weer en zijn o.a. een
dagje wezen surfen in Zandvoort en een middag wezen zwemmen
in de zee. Verder zat het programma vol met uitdagingen zoals een
tweedaagse hike voor de oudsten, zelf een barbecue en brander
maken van een blikje, een bunkertocht en nog veel meer.

De Explorers waren dit jaar naar Luxemburg. Daar hebben ze
grotten bezocht, een mountainbiketocht gereden, Luxemburg stad
onveilig gemaakt en vooral heel veel genoten van het mooie weer
en het lekkere eten.

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.
Klussenlijst Ouders
Ook dit jaar doen wij weer een
oproep aan alle ouders om zich
in te schrijven op de klussenlijst
voor het komende jaar.
Wanneer elke ouder zich
inschrijft voor twee klussen, dan
hoeven we de rest van het jaar
niet meer bij jullie te zeuren en
kan het leidingteam zich richten
op leuke opkomsten voor de
kinderen.
De klussenlijst zal vanaf de
tweede opkomst dit jaar op het
prikbord hangen.
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Geplande evenementen
Voor de komende maanden staan er weer een aantal bijzondere
evenementen op het programma.
We beginnen natuurlijk op 3 september met de eerste opkomst. De
tijden blijven ongewijzigd:
Welpen op zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur
Scouts op zaterdag van 14:00 tot 16:30 uur
Explorers op zaterdag van 14:00 tot 16:30 uur
Wanneer er op afwijkende dagen/tijden opkomsten zijn zullen wij
dat op tijd laten weten.
Zaterdag 17 september zullen de 4 oudste Scouts dan toch eindelijk
overvliegen naar de Explorers. Dit gebeurt tijdens de normale
opkomsttijd. Zouden ze er al klaar voor zijn?

Het weekend van 15 oktober staat de JOTA-JOTI op de agenda. De
JOTA-JOTI is een internationaal evenement waarbij scouts van over
de hele wereld op verschillende manieren met elkaar in contact
komen. De Rijnlandgroep maakt hiervoor gebruik van het internet
(JOTI) door middel van een daarvoor speciaal gemaakt
chatprogramma.
Voor de Welpen is zaterdag 15 oktober de opkomst op de normale
tijden, uiteraard in JOTI stijl.
Voor de Scouts en Explorers zal er een weekendkamp worden
georganiseerd van vrijdagavond tot zondag eind van de ochtend.
Hierover zal nog een briefje worden uitgedeeld met meer
informatie.

Vacatures
Leiding Scouts, Welpen, Bevers
Bent of kent u iemand die het
leuk lijkt om elke zaterdag een
kleine groep Bevers, Welpen of
Scouts 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

Het weekend erna, zaterdag 22 oktober, is er geen opkomst in
verband met de herfstvakantie.
Zaterdag 5 november is er voor de Welpen en de Scouts een
bijzondere opkomst in het thema Fiets en Veiligheid in
samenwerking met ANWB Lichtbrigade. Deze opkomst is van 10:00
tot 12:00 uur en alle kinderen moeten dan hun fiets meenemen.
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