Nieuwsbrief
September – Oktober 2017
Scouting Rijnlandgroep Zwanenburg
www.scoutingrijnland.nl
telefoon clubhuis: 020-4972413
Beste lezer,
Het is weer bijna scoutingtijd! De scholen gaan maandag weer beginnen
(voor de meesten dan) en dat betekent dat we ook weer een nieuw
scoutingseizoen gaan starten. Tijd dus weer voor een nieuwsbrief met een
terugblik op de zomer en veel informatie over de eerste maanden van het
seizoen: bijzondere data en wat algemene informatie.
Deze nieuwsbrief kunt u ook terugvinden op onze website onder Nieuws –
Nieuwsbrieven.
Belangrijke mededeling voor Bevers en Scouts
Omdat Inge en Thijs de eerste drie weken van september nog op vakantie
zijn begint het jaar een beetje rommelig. Kijk daarom goed in het overzicht
hiernaast of er opkomst is en hoelaat. De informatie is ook terug te vinden
op de homepage van onze website of in de activiteitenkalender.

Geplande evenementen
9 september
Eerste opkomst voor Welpen,
Scouts en Explorers
Geen opkomst voor Bevers
16 september
Grote Club Actie van 10:00 tot
13:00 uur voor alle leden
23 september
Bevers en Welpen samen
opkomst. 10:00 – 12:00 uur
Scouts geen opkomst.
29 september – 1 oktober
Houden onze Welpen van
Chocola???
8 oktober
Overvliegen

Afsluiting vorig seizoen
Als afsluiting van het vorig seizoen zijn we met zijn allen naar Duinrell
geweest. Na binnenkomst bij het park hebben we nog snel een groepsfoto
gemaakt, waarna elke groep zijn eigen weg ging. De Explorers hebben
heerlijk gespetterd in het Tikibad. De Scouts, Welpen en Bevers hebben
volop genoten van de andere attracties die het park te bieden heeft. Mooi
om te zien dat een groep Scouts de Bevers begeleiden in de achtbaan! We
hebben fantastisch weer en een geweldige dag gehad.

20 – 22 oktober
JOTA – JOTI
28 oktober
Geen opkomst i.v.m.
herfstvakantie
4 september tot 15 oktober
AH Sponsoractie. Ook dit jaar
kunnen we weer muntjes
sparen om geld voor de groep
te verdienen. Hou ook de
Facebook en mail in de gaten!
Nieuwe leiding
Eind vorig seizoen hebben we
een nieuwe Welpenleiding
mogen verwelkomen en vanaf
30 september is er ook een
nieuwe Beverleiding! Kristel en
Petra, namens iedereen van
harte welkom in de groep en
veel scouting-plezier gewenst!
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Zomerkamp Scouts en Explorers
Wat moesten ze er lang op wachten dit jaar! Maar eind juli was het dan
eindelijk tijd voor het zomerkamp van de Scouts en de Explorers. Voor de
Explorers begon het kamp met een kort nachtje in ons clubhuis en dan heel
vroeg op voor een lange reis, gezellig met zijn allen in een bus naar Lovns
Strand, Noordwest-Jutland in Denemarken. Daar hebben ze een erg leuk
kamp gehad en van alles gedaan. Varen in een bootje, tropisch
zwemparadijs, Kopenhagen bezoeken en schijndood in een donker bos. Er
was een goede sfeer en er is veel gelachen. Het is een mooi land met
uitgestrekte natuur. Bij terugkomst was er een leuk en gezellig ontvangst
door de ouders.

Nieuwe leiding GEZOCHT
We zijn nog steeds op zoek
naar nieuwe Scoutsleiding. Een
leidingtekort zorgt er nu helaas
voor dat er opkomsten uitvallen.
Ben je of ken je iemand die wel
van een leuke uitdaging houdt?
Mail dan naar
inge@scoutingrijnland.nl
En dan nog dit:
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!

De Scouts gingen op de fiets naar
Zeewolde. Wat een eind! Maar
iedereen is gelukkig heelhuids en
droog aangekomen. Tijdens het
kamp hebben ze wel veel regen
gehad, maar de sfeer bleef goed.
Ze zijn ook erg blij met de tenten:
geen lekkage of water in de tenten
gehad (in tegenstelling tot menig
andere groep). De Scouts hebben
zich prima vermaakt met een dag
naar Walibi, een dag outdoorposten, zwemmen in de Eemhof
en natuurlijk mocht ook een hike
niet ontbreken. Tussen alle
activiteiten door (of soms zelfs
tijdens de activiteiten) werd menig
potje Pesten gespeeld.

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
Facebook
Wist u dat u ons op twee
plekken kunt volgen op
Facebook?
We hebben een pagina waarop
we openbare berichten delen
en een besloten groep voor
(oud)leden en familie.
Nieuwsgierig? Vrienden van
Scouting Rijnlandgroep is de
naam.
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Sponsoractie Albert Heijn
Van 4 september tot 15 oktober kunnen er bij AH weer muntjes worden
verzameld voor de sponsoractie. De muntjes krijg je bij speciale
boodschappen en kunnen we als vereniging verdienen met speciale acties.
Ook dit jaar wordt er weer een ludieke actie gevraagd. We kunnen
maximaal 500 muntjes (waarde € 250,-) voor de groep verdienen door op
ludieke wijze iets te doen voor het dorp als geheel of een specifieke groep.
Heb je een idee hoe we dit op een leuke manier kunnen invullen? Meldt het
aan de leiding! Wil je actief zijn en helpen om zo veel mogelijk bij elkaar te
sparen? Volg dan de facebook pagina van AH, dan ben je altijd direct op de
hoogte van nieuwe acties. www.facebook.com/AHZwanenburg.
Grote Clubactie
Zaterdag 16 september 2017 gaan we er met zijn allen weer tegenaan om
van de Grote Clubactie een groot succes te maken.
We verzamelen ’s ochtends om 10.00 uur bij het clubhuis om dan met zijn
allen loten te gaan verkopen. Om 12:00 uur zijn we terug op het clubhuis
voor de lunch met overheerlijke pannenkoeken. Om 13.00 uur is het
afgelopen.
Denk eraan om bij wat slechter weer regenkleding mee te nemen!
Overvliegen 8 oktober
Overvliegen? Ja, zo heet dat bij de Scouting als je over gaat naar een
andere groep. Dit jaar zijn er Bevers die over gaan naar de Welpen en
Welpen die over gaan naar de Scouts. Moet je dan echt vliegen? Nee hoor!
Maar bijzonder wordt het wel! De opkomsttijden zijn hetzelfde als normaal.
Welpen die overvliegen naar de Scouts hebben mazzel: Zij hebben die dag
2 keer opkomst! ‘s Morgens bij de Welpen en ‘s middags bij de Scouts.

Website
We doen ons uiterste best om
onze website zo duidelijk en
informatief mogelijk te houden.
Daarom wordt er regelmatig
iets veranderd of bijgeplaatst.
www.scoutingrijnland.nl
Mist u informatie of iets anders
op de website? Laat het ons
gerust weten! U kunt dan het
beste een mailtje sturen naar
webmaster@scoutingrijnland.nl

JOTA – JOTI 2017
De JOTA – JOTI is dit jaar van 20 tot 22 oktober. Ook dit jaar doet onze
groep weer mee aan de internationale Jamboree On The Internet (JOTI).
Scouts van over de hele wereld kunnen dan via een speciaal daarvoor
bestemd programma met elkaar chatten. Wil jij ook wel eens weten hoe
Scouting is in bijvoorbeeld Afrika? Dan mag je dit evenement zeker niet
missen! Tijdens dit weekend hebben de Scouts en vrijwilligers een
weekendkamp. Het kamp zal beginnen op vrijdagavond om 20:00 uur en
duurt tot zondagmiddag 13:00 uur. Zij gaan tijdens dit weekend natuurlijk
chatten met andere Scouts van over de hele wereld, maar er zijn ook
andere activiteiten zoals de soldeerpakketjes en verschillende spellen.
Voor deelname aan het JOTI kamp zal nog aanvullende informatie
verspreid worden via de email.
De Explorers gaan dit jaar de JOTI buiten ons eigen clubhuis beleven. Wat
zij gaan doen is nog niet bekend.
Voor de Bevers en Welpen is er een speciale opkomst op de normale tijd
waarin ook zij de kans krijgen om met andere Bevers en Welpen te chatten.
Maar ook zij zullen natuurlijk nog veel meer doen deze opkomst!
Wil je meer weten over de JOTA of JOTI?
Kijk dan eens op https://jota-joti.scouting.nl/.
Herfstvakantie
28 oktober is de tweede zaterdag van de herfstvakantie. Voor alle
onderdelen geldt dat er dan geen opkomst is. We zien jullie dan weer op 4
november.
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