Vervolg Nieuwsbrief
Juni – juli - aug 2017

Scouting Rijnlandgroep
www.scoutingrijnland.nl
Telefoon clubhuis: 020 - 497 2413
Beste Lezer,

Nieuwe Container
Op 13 mei hebben wij een nieuwe
container gekregen. Deze is twee en
een half keer zo groot als de vorige!
Wij zijn er heel erg blij mee. Iedereen
die hieraan meegewerkt heeft:
BEDANKT!

Op 3 juni 2017 hebben jullie de nieuwsbrief ontvangen. Helaas had
Kelly geen tijd meer om dingen toe te voegen vóórdat die verstuurd
moest worden. Daarom hier een klein vervolg erop.
Veel leesplezier!
Moestuintjes
De Welpen zijn aan de slag gegaan met de Moestuintjes van de
supermarkt. Kelly had heel veel moestuintjes van mensen gekregen
en wist niet wat zij er zelf mee moest doen. Dus heeft de
Welpenleiding er een opkomst van gemaakt!
Op 13 mei werden eerst de moestuintjes geplant. De Welpen
namen deze mee naar huis om te verzorgen. Dit is erg goed gegaan!

De oude container

Daar gaat ie dan…

Op 27 mei was het dan eindelijk tijd om de plantjes te verpotten in
grote bakken en buiten neer te zetten. Helaas was 1 Welp er deze
dag niet, maar die heeft de plantjes thuis kunnen verpotten.

Daar komt de nieuwe!

De Welpenleiding hoopt dat de plantjes goed blijven groeien en dat
er misschien wel iets eetbaars aan komt!
Als de Welpen de plantjes goed verzorgd hebben en dit in de
zomervakantie blijven doen, dan kunnen zij er een insigne mee
verdienen!
Het is de bedoeling dat de plantenbakken 10 juni mee naar huis
gaan, zodat ze thuis verder verzorgd kunnen worden.
Hij staat!
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Insigne zakmes
De Welpen gaan vanaf 10 juni werken met het insigne zakmes.
Helaas kan niet iedereen hieraan mee doen, voor hen is er het
insigne Weer. In de volgende nieuwsbrief horen jullie hoe dit af
loopt…
Foutje in nieuwsbrief 10 juni
LET OP!!!!! BELANGRIJK!!!! De Welpen hebben 10 juni WEL
opkomst! Na de opkomst zijn jullie van harte welkom om mee te
doen aan De Grootse Dag Van De Jeugd!

Mededeling voor de Welpen
ouders
Denken jullie er aan om uiterlijk
vrijdag 13 juni het ingevulde
strookje over het insigne
zakmes op te sturen naar de
leiding? Zonder ingevuld
strookje kan het helaas niet
doorgaan….

Laatste opkomst
De laatste opkomst is 1 juli en daarbij ook de schoonmaakdag. Wij
verwachten dat er van elk kind tenminste 1 ouder is die komt
helpen! Er moet veel gebeuren, dat kan ons kleine leidingteam
niet alleen. Allebei de ouders mag natuurlijk ook! Zien we jullie
dan? Je hoeft niet de hele dag te helpen, al is het maar een uurtje
of 1 klus. Dan zijn we al heel blij!
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