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Geplande evenementen

Het is al weer tijd voor de laatste nieuwsbrief van het scoutingjaar.
De leiding kijkt terug op een geslaagd, druk en vooral heel gezellig
seizoen en zit al weer vol plannen voor het nieuwe jaar. Maar eerst
natuurlijk nog even knallend dit jaar afsluiten met een gezellig
groepsuitje en de zomerkampen. Er staat voor de laatste weken
veel bijzonders op het programma, dus neem even goed de tijd om
alles te lezen en noteer de belangrijke data alvast in de agenda.

3 juni
Geen opkomst ivm Pinksteren

Deze nieuwsbrief kunt u ook terugvinden op onze website onder
Nieuws - Nieuwsbrieven.
Belangrijke mededeling voor Welpen en Bevers
Elke speltak heeft binnen onze groep een ouder die de speltak
tijdens de groepsraad (algemene ledenvergadering)
vertegenwoordigt. (zie vorige nieuwsbrief)
17 juni staat de eerstvolgende groepsraad gepland en tot op heden
hebben zich nog geen ouders van Welpen en Bevers bij ons gemeld.
Dat betekend dat de leden van deze speltakken niet
vertegenwoordigd zijn in de ledenvergadering en dat vinden wij
geen goed idee. Daarom nogmaals de vraag: 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
Installatie Bevers
Op 1 april (nee het is geen grapje) zijn de eerste 6 nieuwe Bevers
geïnstalleerd. Wat was het leuk om voor het eert sinds lange tijd allemaal
rode Bever shirts te zien! Er werden spelletjes gedaan die de kinderen zelf
mochten bedenken. Daarna werd de belofte opgezegd en de insignes
opgespeld. Het werd één groot feest! En we groeien gewoon door, want
zaterdag worden er weer 3 Bevers geïnstalleerd aan het begin van het
kamp.

3-4 juni
Zomerkamp Bevers
10 juni
Feestweek Dag van de Jeugd
24 juni
Groepsuitje: Duinrel
1 juli
- Laatste opkomst
-

Schoonmaakdag

22 – 29 juli
Zomerkamp Scouts
22 – 29 juli
Zomerkamp Explorers
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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Koningsdag en Dodenherdenking.
De meivakantie is voor ons elk
jaar weer de tijd voor
Koningsdag en natuurlijk de
Dodenherdenking.
Tijdens Koningsdag waren we
ook dit jaar weer te vinden op
de Kom. In alle vroegte werden
de kramen opgebouwd. Gelukkig hadden we dit jaar goed weer en
dus werden er veel spelletjes gedaan en pannenkoeken verkocht.
Ook dit jaar hadden we weer
de eer om te mogen helpen
met de dodenherdenking in
Zwanenburg en Halfweg. Het
begeleiden van de stille tocht
en het dragen van de kransen.
Helaas was onze delegatie dit
jaar erg klein, maar ze hebben
het wel fantastisch gedaan!
Scouts 10e bij hun eerste Regionale Scouting Wedstrijden.
Heeft u al gehoord van de geweldige prestatie van onze Scouts? Zij
deden dit jaar voor het eerst
mee met de RSW van de regio
Haarlem en hebben daar de 10e
plaats bereikt. Ook hebben ze de
aanmoedigingsprijs in ontvangst
mogen nemen: De rode
lantaarn. Erg toepasselijk
aangezien ze dat ook als groepsnaam hadden gekozen!

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.

Explorers kunnen de boom in!
En daar hebben ze zelf voor gezorgd.
Ze zijn namelijk enthousiast aan de
gang gegaan met het idee “hutten
bouwen” en hebben het (zoals
Explorers doen) net even naar een
hoger plan getild.
Hebben jullie het eindresultaat al
gezien? Wel snel doen hoor! Want
anders is hij misschien al weer
weg.
Op deze foto zijn ze nog hard aan
het werk.
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Geplande evenementen
Voor de laatste weken van het scoutingjaar staan er weer een
aantal bijzondere evenementen op het programma.
Op 10 juni is bij de Feestweek De
Grootse Dag van de Jeugd. Ook onze
vereniging werkt hier weer aan mee en
we willen alle jeugdleden van 5 tot 13
jaar dan ook van harte uitnodigen om
hier aan mee te doen. We zouden het
leuk vinden als de oudere jeugdleden
ons komen helpen. We zullen broodjes
bakken, armbandjes knopen,
bamboestieken en bruggen bouwen.
Het is van 11 tot 15 uur en overlapt dus
met de opkomsten. De opkomsten van
Bevers, Welpen en Scouts komen hierdoor te vervallen.
Het langverwachte groepsuitje is al een aantal keer verplaatst,
maar gaat nu definitief plaatsvinden op 24 juni. We gaan met zijn
allen naar Duinrell. We vragen voor deze bijzondere dag een eigen
bijdrage van € 10,- We verzamelen om 10:00 bij het clubhuis en
10:15 vertrekt de bus. We verwachten na een gezellige dag om
17:00 terug te zijn bij het clubhuis. Hou de mailbox in de gaten voor
het aanmeldingsformulier!
Op 1 juli is dan toch echt de laatste opkomst van dit scoutingjaar.
Voor de jeugdleden een extra gezellige opkomst, voor de ouders
Schoonmaakdag! Het clubhuis en terrein wordt weer spik en span
gemaakt voor de verhuur tijdens de zomervakantie. Vele handen
maken licht werk, dus we hopen dat iedereen weer aanwezig zal
zijn om te helpen. Mocht u echt niet kunnen helpen, stuur dan
even een mail naar Liesbeth. Dan verzinnen we voor volgend jaar
een ander klusje ;-)
Van 22 tot en met 29 juli gaan de Scouts naar Scout Up Your
Summer in Zeewolde. Uiteraard gaan onze bikkels daar op de fiets
naartoe en onderweg zullen ze al kennis maken met 1 van de
andere Scoutsgroepen die daar gelijk met ons op kamp zijn.

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

De Explorers gaan dit jaar op kamp naar Lovns Strand, NoordwestJutland in Denemarken van 21 tot en met 29 juli. Er zijn daar
mooie zandstranden en ruige kustgebieden. Het is een over het
algemeen rustig gebied en rondom Limfjord is de natuur bijzonder
mooi. Wat ze daar allemaal voor leuke avonturen gaan beleven
lezen jullie in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe scoutingjaar.
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