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Beste Lezer,

Geplande evenementen

Het is al weer tijd voor de eerste nieuwsbrief van 2017 met
natuurlijk weer wat hoogtepunten van de afgelopen maanden en de
planning voor maart april en mei. Er staat weer een hoop op het
programma, dus neem even goed de tijd om alles te lezen en noteer
de belangrijke data alvast in de agenda.

11 maart
NLdoet, geen opkomst

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

21-23 april
weekendkamp Explorers

Belangrijke mededeling voor Welpen en Bevers
Elke speltak heeft binnen onze groep een ouder die de speltak
tijdens de groepsraad (algemene ledenvergadering)
vertegenwoordigt. Deze oudervertegenwoordiger is de persoon die
tijdens deze vergaderingen namens de leden van de speltak het
woord doet. Hij/zij wordt gevraagd naar de beleving van de
kinderen en de ouders. Hoe het gaat en of er wensen zijn vanuit de
groep. Deze vergadering wordt 3 keer per jaar gehouden. Voor de
Bevers en de Welpen is er op dit moment geen vertegenwoordiging.
Welke ouder wil zich voor deze functie opgeven? U kunt zich
melden bij de leiding of een mail sturen naar de secretaresse van de
groep: saskia@scoutingrijnland.nl

22 april
Geen opkomst, meivakantie

Kerst en nieuwjaar
De kerstopkomst is dit jaar bij elk onderdeel zelf gevierd.
De Welpen hebben een kerstlichtje
geknutseld in de vorm van een huisje. Het
was een gezellige opkomst en iedereen kreeg
een mooie druipkaars mee naar huis.
De Scouts hebben een diner gemaakt voor
zichzelf en de ouders. De zaal was mooi
aangekleed, net als de scouts en iedereen
heeft heerlijk gegeten. Gelukkig konden we
de afwas aan de experts overlaten.
De Explorers hadden de kerst al eerder in het
jaar gevierd.
Het nieuwe jaar zijn we begonnen met de traditionele
nieuwjaarsreceptie en kerstboomverbranding. Tijdens de toespraak
werd Welp Femke nog even in het zonnetje gezet voor haar inzet bij
de Grote Clubactie. Zij had dit jaar de meeste verkocht.

14-16 april
Weekendkamp Scouts

27 april
Koningsdag
29 april
Geen opkomst, meivakantie
4 mei
Dodenherdenking
13-14 mei
RSW Scouts

Belangrijke mededeling:
Bij bijna alle onderdelen hebben
we gebrek aan leiding. We
blijven daarom iedereen
oproepen om leiding te werven
voor onze groep! Meer
informatie over wat de functie
inhoudt, kunt u op de website
vinden of aan het huidige
leidingteam vragen.
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Nieuwe Bevers bij Scouting Rijnlandgroep
14 januari was het feest. Een zeer
succesvolle start voor de nieuwe
Bevergroep. Inmiddels hebben we een
aantal opkomsten achter de rug en kunnen
we melden dat we een erg leuke nieuwe
Bevergroep hebben. We hebben kennis
gemaakt met Stuiter, Keet en Fleur Kleur en
Professor Plof. En allerlei leuke spelletjes
gedaan, geknutseld en proefjes met vuur.
Nieuwe leden blijven welkom, net als
nieuwe leiding.

Boerenkool van eigen teelt.
14 januari was ook voor de Welpen een bijzondere dag. Eindelijk
kon de boerenkool worden
geoogst die in juni al was geplant
in de volkstuin van de opa van een
van de Welpen. Met zijn allen dus
naar Volkstuinvereniging De
Pioniers om daar aan het werk te
gaan. Toen alle boerenkool was
geoogst moest er in het clubhuis
nog hard worden gewerkt om het
klaar te maken voor de vriezer.
11 februari was de traditionele
boerenkoolmaaltijd en kon
iedereen eindelijk proeven wat de
Welpen hadden gemaakt. Maar
natuurlijk niet voordat we eerst de
honger hadden opgewekt op het
ijs. Met dank aan de kookstaf die,
terwijl wij op het ijs stonden, voor ons de heerlijke maaltijd hadden
bereid.
Explorers bouwen Jacuzzi
Wat begon met een grapje werd al snel ingepland. De hele maand
januari zijn de explorers bezig geweest met het maken van een
jacuzzi. We kunnen met zijn allen wel roepen dat het zeer succesvol
was. Dit roept naar meer van dit soort projecten. Wat daar moeten
we nog even over nadenken.

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.
Op 11 maart is het NLdoet. Ook dit jaar staan er weer diverse
klussen gepland bij Scouting Rijnlandgroep. Alle ouders hebben een
uitnodiging gekregen 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: www.nldoet.nl/klus/20250 en
www.nldoet.nl/klus/20252.
Daar kunt u (en natuurlijk iedereen die u mee kunt slepen) zich ook
aanmelden.
Van 14 tot 16 april (paasweekend) zal er voor de Scouts een
weekendkamp zijn op ons eigen terrein. Meer informatie zal
binnenkort aan de ouders van de Scouts worden gemaild.
Van 21 tot 23 april gaan de Explorers op weekendkamp naar een
locatie in Limburg. Meer informatie volgt.
27 april is het Koningsdag. Zoals elk jaar zullen we weer op De Kom
staan met onze kramen. 26 april vanaf 19:00 uur zijn Scouts en
Explorers welkom op het clubhuis. We zullen dan alle spullen
inpakken en uiteraard blijven we gezellig slapen omdat we de
volgende dag al heel vroeg op moeten.
22 en 29 april zal er voor Bevers, Welpen en Scouts geen opkomst
zijn in verband met de meivakantie.
Op 4 mei is onze vereniging actief betrokken bij Dodenherdenking.
Iedereen die hieraan mee wil doen wordt om 18:15 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 13-14 mei wordt door Scouting Regio Haarlem de jaarlijkse
RSW georganiseerd op Het Naaldenveld. De regionale
scoutingwedstrijden waarbij elke groep Scouts kan laten zien wat
ze kunnen. Helaas is er nog niet heel veel over bekend behalve dat
het thema “Superhelden” zal zijn. De website van de RSW (nu nog
niet up-to-date is http://scoutinghaarlem.nl/rsw/

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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