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Geplande evenementen

Beste lezer,

11 november
Groepsraad

De eerste twee maanden van het seizoen zitten er al weer op. Wat gaat dat
hard zeg! Voor je het weet zijn we al weer kerstbomen aan het verzamelen
voor de nieuwjaarsreceptie. Maar voor we alle plannen gaan bespreken,
laten we eerst even terugkijken naar wat we dit jaar al beleefd hebben.
Deze nieuwsbrief kunt u ook terugvinden op onze website onder Nieuws –
Nieuwsbrieven.
Belangrijke mededeling voor ouders van Bevers en Welpen
3 maal per jaar is er een algemene ledenvergadering. Bij de Scouting
noemen we dat : Groepsraad. Tijdens de groepsraad komen alle
vrijwilligers (leiding, bestuur en alle anderen) bij elkaar. Omdat in een
algemene ledenvergadering de jeugdleden niet mogen ontbreken, worden
deze vertegenwoordigd door een ouder van elke speleenheid.
Voor de Bevers en Welpen is er momenteel geen vertegenwoordiger.
Omdat het belangrijk is dat de jeugdleden een stem hebben in zowel
organisatorische als bestuurlijke zaken zijn we voor de komende
groepsraad op zoek naar een ouder uit beide speltakken die de jeugd wil
vertegenwoordigen en een stem wil geven tijdens de groepsraad.

18 november
Pietenfeest voor Bevers
2 december
Sinterklaas opkomsten
16 december
Kerstopkomsten
23 december
Geen opkomsten
30 december
Geen opkomsten
6 januari 2018
Nieuwjaarsreceptie
13 januari 2018
Eerste opkomst nieuwe jaar
En dan nog dit:

Wilt u meer informatie over wat de functie Oudervertegenwoordiger
inhoudt? Vraag dan aanstaande zaterdag even bij Liesbeth of Inge om
meer informatie.
Grote Club Actie 2017
Voor alle speleenheden is in september het scoutingseisoen weer
begonnen. De eerste dag dat alle groepen weer actief waren was 16
september bij de Grote Clubactie. De Explorers zorgden voor heerlijke
pannenkoeken, terwijl de rest van de groep de straat op ging om zo veel
mogelijk loten te verkopen. Aan het eind van de ochtend kon iedereen weer
terug bij het clubhuis genieten van de pannenkoeken.
Daarna ging iedereen met het
lotenboekje naar huis om daar nog zijn
best te doen de meeste loten te
verkopen. Wie gewonnen heeft weten
we nog niet, maar dat zullen we bij de
nieuwjaarsreceptie weer bekend maken!

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!
Nieuwe leiding GEZOCHT
We zijn nog steeds op zoek
naar nieuwe Scoutsleiding. Een
leidingtekort heeft er aan het
begin van het jaar voor gezorgd
dat er opkomsten zijn
uitgevallen.
Ben je of ken je iemand die wel
van een leuke uitdaging houdt?
Mail dan naar
inge@scoutingrijnland.nl
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Weekendkamp Welpen
In de week voor het laatste weekend van september kregen alle Welpen
wel heel bijzondere post. Een chocoladereep met een gouden ticket! De
ticket gaf toegang tot een weekend bij de chocoladefabriek van Willy
Wonka. Bijna alle welpen konden er bij aanwezig zijn en zij werden
ontvangen door de Oempa Loempa’s die het hek maar vast hadden
opengezet. De volgende dag bij het ontbijt was ook Willy Wonka zelf erbij.
De welpen beleefden allerlei avonturen en werkten samen met de Oempa
Loempa’s aan hun kookinsigne. Opdrachten over zoet-zout-zuur-bitter,
Sponsoractie AH
In de maanden september en oktober
heeft iedereen hard gewerkt aan
activiteiten in het kader van de
Sponsoractie van Albert-Heijn
Zwanenburg. Door de Explorers werd
een fantastisch filmpje gemaakt om ons
spaardoel duidelijk te maken en fel
gestreden bij het raden van de namen.
Daar hebben zij 250 munten mee
verdiend! Niet alleen de leden, maar ook
de ouders hebben zich ingezet bij het
zoeken naar de pasjes. De Bevers,
Welpen en Scouts hebben koekjes
gebakken en uitgedeeld in het dorp.
Woensdag 25 oktober was dan eindelijk
de uitslag bekend en werden de
cheques uitgereikt. De opbrengst voor
onze vereniging is maar liefst € 410,Wij willen iedereen heel erg bedanken
voor de inzet!
JOTI 2017
Van 20 tot 22 oktober was het weer tijd voor JOTI. Zoals elk jaar hadden de
Scouts een weekendkamp waarbij zij net als de Bevers en Welpen tijdens
hun opkomst, contacten hebben gelegd met Scouts van over de hele
wereld. Naast het chatten met andere verenigingen werden er proefjes
gedaan met magneten en hebben de Welpen geleerd om met morse
berichten over te seinen. De Scouts hebben hun eigen morse-zender
gemaakt.

Denkt u hier ook aan?
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.

Journalist gezocht
Vindt u het ook zo leuk om over
de activiteiten van onze
vereniging te lezen?
Wij zouden graag ook aan
mensen buiten onze vereniging
laten zien hoe leuk Scouting is.
Een taak die we niet bij het
vaste leidingteam willen leggen.
Daarom zijn wij op zoek naar
een journalist of iemand met
connecties bij de krant.
Misschien kent u iemand die
regelmatig een stukje over de
opkomsten wil schrijven, of
iemand die werkt bij een krant
en iets voor ons kan doen?
Wij horen het graag!
pr@scoutingrijnland.nl

Ook de Explorers hadden kamp. Zij draaiden hun programma in een grote
partytent op het terrein, waar zij ook hebben geslapen.
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Geplande evenementen
Pietenfeest voor Bevers
Zaterdag 18 november is het weer tijd voor het Pietenfeest voor de Bevers.
Bij het Pietenfeest maken ze kennis met andere Bevers uit de regio en
worden diverse spelletjes gespeeld in sinterklaasthema.
Dit jaar is de hulp van de Bevers ingeroepen omdat de Pieten teveel
snoepen. Hopelijk kunnen wij ze helpen. Het pietenfeest is in de ochtend in
het clubhuis van scouting Menno Simonsz. De tijden en verdere informatie
krijgen jullie nog van ons door gestuurd.
Sinterklaas opkomsten
2 december wordt er Sinterklaas gevierd. De Bevers en Welpen vieren de
ochtend samen feest. De tijden zijn hetzelfde als de normale opkomsten.
Zou Sinterklaas dit jaar de tijd vinden om langs te komen?
De Scouts spelen dit jaar weer het Sinterklaaskadootjesspel. Dat wordt vast
weer een dolle boel.
Kerstopkomsten
De kerst komt vroeg dit jaar voor onze vereniging. 16 december staan de
kerstopkomsten op het programma. Hoe dat programma eruit ziet is voor
de meesten nog een verrassing. Wat we wel kunnen verklappen is dat de
Scouts dit jaar weer een Kerstdiner zullen organiseren. En niet zomaar een
diner! Ouders, houdt de datum vast vrij in de agenda!
Kerstvakantie
In verband met de kerstvakantie zullen er geen opkomsten zijn op 23 en 30
december 2017 en op 6 januari.
Nieuwjaarsreceptie

We beginnen het nieuwe jaar op 6 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.
13 januari 2018 zijn dan weer de eerste opkomsten van het nieuwe jaar.
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