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Scouting Rijnlandgroep
www.scoutingrijnland.nl
Telefoon clubhuis: 020 - 497 2413
Beste Lezer,
De eerste helft van het scoutingseizoen zit er al weer bijna op.
Sinterklaas is het land al uit en de kerst staat voor de deur.
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 maanden.
Deze nieuwsbrief kunt u ook terugvinden op onze website onder
Nieuws - Nieuwsbrieven.
Bevers bij Scouting Rijnlandgroep
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangekondigd, gaan we in januari
weer starten met een nieuwe Bever groep voor kinderen vanaf 5
jaar. Op 14 januari beginnen we met een open opkomst voor alle
kinderen van 5 tot 7 jaar. De Bevers komen bij elkaar op
zaterdagochtend van 10:00 uur tot 12:00 uur. Om deze groep
draaiend te houden zijn we nog hard op zoek naar leden en leiding.
Lijkt het je leuk om elke zaterdag ochtend leiding te geven aan deze
leeftijdsgroep, of ken je iemand die dat leuk zou vinden, mail dan
even naar bevers@scoutingrijnland.nl
Grote Clubactie
In oktober hebben de jeugdleden zich weer hard ingezet om zoveel
mogelijk loten te verkopen van de Grote Clubactie. 80 % van de
opbrengst van de loten is voor onze groep. De actie ging van start
met een opkomst waarbij de Welpen en Scouts langs de deuren
gingen om loten te verkopen. Ondertussen werden door de
Explorers pannenkoeken gebakken. Na deze opkomst hebben de
kinderen lotenboekjes meegekregen om in de buurt en bij familie
loten te verkopen. Wie de meeste loten verkocht heeft zal tijdens de
nieuwjaarsreceptie in het zonnetje worden gezet.

Geplande evenementen
17 december
Kerstopkomst
7 januari 2017
Nieuwjaarsreceptie
14 januari
Open opkomst Bevers, eerste
opkomst overige groepen
11 februari
Boerenkoolmaaltijd
18 en 25 februari
Geen opkomst

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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ANWB Lichtbrigade
In november hebben de Welpen en Scouts een opkomst gehad in
het kader van Fiets en Veiligheid. Naast allerlei spelletjes op en met
de fiets, werden de fietsen technisch nagekeken en waar nodig
gerepareerd. Van de ANWB Lichtbrigade hebben we daarvoor een
toolkit gekregen om o.a. de fietsverlichting van leden te controleren
en eventueel te repareren. Het was een leuke, leerzame en vooral
gezellige opkomst.

Sinterklaas en Kerst
Zaterdag 3 december hebben de
Welpen en Scouts Sinterklaas
gevierd. De Welpen hadden de week
ervoor al hun zelfgemaakte
schoentje gezet bij de “open haard”.
Tijdens de sinterklaasopkomst
kregen zij een brief waar in stond dat
Sinterklaas helaas niet kon komen.
Gelukkig had hij wel geregeld dat er
voor iedereen een cadeautje was.
Wat de Welpen met de kerst gaan
doen blijft nog even een verrassing.
De Scouts hebben zich voor
sinterklaas uitgeleefd op surprises.
Iedereen was heel creatief geweest
en er waren mooie gedichten geschreven. Voor de kerst gaan de
Scouts de keuken in. Zij hebben een kerstdiner georganiseerd voor
de ouders en natuurlijk ook voor zichzelf. ;-) De Explorers hebben
alle feestdagen door elkaar gegooid. Zij hadden 3 december een
kerstdiner. Gezellig samen gourmetten en vooral veel lol hebben. 17
december gaan zij het Sinterklaasdobbelspel spelen.

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
Nog niet alle ouders hebben zich
opgegeven voor een klus van de
klussenlijst. Wij roepen iedereen
vriendelijk doch dringend op om
dit alsnog te doen! Vele handen
maken licht werk. De klussenlijst
hangt op het prikbord in de gang
bij de Welpenzaal.
Nieuwsbrief
De makers van deze nieuwsbrief
zijn erg benieuwd of de
nieuwsbrief wel door iedereen
wordt gelezen en wat men er van
vindt. Daarom een klein testje…
Wilt u zo vriendelijk zijn om ons
een mailtje te sturen met wat u
van de nieuwsbrief vindt? Dit
mailtje kunt u sturen naar
nieuwsbrief@scoutingrijnland.nl
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Geplande evenementen
Voor de komende maanden staan er weer een aantal bijzondere
evenementen op het programma.
We beginnen natuurlijk op 7 januari met de nieuwjaarsreceptie.
Vanaf 19:00 uur is iedereen welkom bij het clubhuis. Na het officiele
gedeelte zullen natuurlijk traditioneel de kerstbomen op het
kampvuur gaan.
Deze dag zijn er geen gewone opkomsten.
Zaterdag 14 januari is voor alle speltakken de eerste opkomst van
het jaar. Ook de Bevers zullen dan weer beginnen met een open
opkomst.
Zaterdag 11 februari staat de Boerenkool maaltijd op de agenda.
Nog zo’n traditie die elk jaar weer veel gezelligheid brengt. We
beginnen de middag om 13:30 uur op het clubhuis waarna we
vertrekken naar de schaatsbaan in Haarlem. Wanneer we weer
terug zijn eten we samen boerenkool met worst en om 18:00 uur is
het weer afgelopen.
Daarna is het voorjaarsvakantie en daarom is er 18 en 25 februari
geen opkomst.

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
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