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Geplande evenementen

Beste lezer,

10 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.
Grote Club Actie 2018
Voor alle speleenheden is in september het scoutingseisoen weer
begonnen en al gauw was het weer tijd voor 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. Er is dit jaar een record aantal
loten verkocht en we zijn iedereen dan ook
dankbaar voor de inzet. Wie de meeste loten
heeft verkocht zullen we bij de nieuwjaarsreceptie
weer bekend maken!
Insigne Knopen
De Welpen hebben zich de eerste weken van dit seizoen bezig gehouden
met het insigne knopen. Dat valt nog niet mee zeg! Zeven nieuwe knopen
in 4 weken. Uiteindelijk is het ze allemaal gelukt en hebben ze een mooi
knopenbord mee gemaakt.

24 november
Pietenfeest voor Bevers
1 december
Sinterklaas opkomsten
22 december
Kerstopkomsten
29 december
Geen opkomsten
5 januari 2019
Nieuwjaarsreceptie
12 januari 2019
Eerste opkomst nieuwe jaar
Nieuwe leiding GEZOCHT
Hoewel we het afgelopen jaar
grote stappen gemaakt hebben
in de versteviging van ons
leidingteam zijn we nog steeds
op zoek naar nieuwe leiding
voor alle speltakken. Ben je of
ken je iemand die wel van een
leuke uitdaging houdt? Mail dan
naar inge@scoutingrijnland.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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JOTI 2018
Van 19 tot 21 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. Maar natuurlijk werden er ook veel andere leuke dingen gedaan. Zo
hebben de Scouts weer een soldeerpakketje gemaakt: een lampje dat gaat
branden als je in je handen klapt deze keer. De zaterdagmiddag werd
besteed aan het Scouts Challenge Spel waarbij ze zoveel mogelijk
opdrachten moesten voltooien om punten te verzamelen. De avond werd
gevuld met een film en een puzzel-foto-wandel uitdaging. Ook het
leidingteam deed hier erg zijn best.

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!
Scoutfit / uniform
Tijdens de opkomsten dragen
ALLE leden hun complete
uniform: De Scoutfit. Deze
bestaat uit een donkerblauwe
spijkerbroek, de blouse van de
speltak en de groepsdas. Met
ingang van dit seizoen is de
scoutingpet geen verplichting
meer.

Overvliegen 20 oktober
Zaterdag was een een extra speciale dag, want behalve JOTI stond ook het
overvliegen op het programma. De oudste Welpen hebben met vlaggen
geseind naar de Scouts dat ze er klaar voor zijn. De Scouts gaven als
antwoord dat ze welkom zijn. De oudste scouts moesten een klein hoogteparcours afleggen en via een slinger vlogen zij letterlijk over.
Explorers
De Explorers hadden tijdens JOTI een huisje gehuurd in Heijen. Het JOTI
spel waar ze aan zouden deelnemen ging helaas niet door in verband met
te weinig aanmeldingen, maar ze hebben zich prima vermaakt. Het
weekend bestond onder anderen uit haardvuur, midgetgolf, monopoly,
karaoke, jungle, zwemmen en escape room.

Sponsorkliks
Wist u dat u onze vereniging
kunt steunen door uw online
aankopen te doen via
Sponsorkliks? Het kost u niets
extra’s maar levert ons een
mooi extra bedrag op waar we
weer veel leuke dingen mee
kunnen doen met de
jeugdleden.
Wat moet u hiervoor doen?
– Zoek wat u wilt aanschaffen
– Ga naar
https://www.sponsorkliks.com/
– kies voor Scouting
Zwanenburg
– ga naar de winkel die u
uitgekozen had (bijna alle
bekende doen mee)
– bestel uw product, reis of
hotel.
Meer hoeft u niet te doen. Wij
ontvangen vanzelf de
sponsoring via Sponsorkliks.

De escape room was erg vet. Ze moesten het schilderij met de
zonnebloemen van Vincent van Gogh stelen. Hiervoor moesten ze
meerdere deuren naar verschillende ruimtes zien te openen door middel
van het oplossen van vele raadsels en opdrachten. Van codes kraken, uvlampen om mysterieuze aanwijzingen op de muur te tonen tot aan het
afbuigen van laserstralen om te voorkomen dat het alarm af ging. Het
vereiste teamwork en vindingrijkheid. Uiteindelijk konden ze het schilderij
bemachtigen en hoorden bij de 20% die op tijd de ruimte kon verlaten met
het schilderij.

Uw hulp wordt erg op prijs
gesteld!

Pagina 2 van 3

Groepsraad en oudervertegenwoordiging
Op de eerste pagina van deze nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat er
10 november weer een groepsraad (ledenvergadering) op de planning
staat. 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. Naar aanleiding van de ouderbijeenkomst
afgelopen maand zijn er drie nieuwe vertegenwoordigers gevonden:
Bevers: Peter Boogaard (vader van Lamise)
Welpen: Ans Mattiesing (oma van Roos)
Scouts: Judith de Graaf (moeder van Lars van Tol)
Sponsoractie Albert Heijn Zwanenburg
Het is eindelijk weer zover.... De sponsoractie van AH Zwanenburg is live
van maandag 29 oktober t/m zondag 9 december. Er wordt weer maximaal
10.000 euro verdeeld over de deelnemende verenigingen en natuurlijk
willen wij daar weer zo veel mogelijk van verdienen!
De bekende muntjes zijn te verkrijgen bij verschillende artikelen die te
herkennen zijn aan duidelijke “sponsoractie promotie” bij het bonusschap.
Daarnaast kunnen wij als vereniging ook muntjes verdienden. De komende
weken verwachten wij van de AH weer verschillende raadsels, opdrachten,
puzzels en inzamelingen. Wij hopen dat we weer op de inzet van zoveel
mogelijk mensen mogen rekenen. U kunt deze actie en de opdrachten
volgen via onze facebookgroep: Vrienden van Scouting Rijnlandgroep
of natuurlijk via de facebookpagina van Albert Heijn Zwanenburg.

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.
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

Wilt u alvast zoveel mogelijk plastic tassen van AH verzamelen en bij
ons inleveren? Wij verwachten hiermee weer een hoop muntjes te
kunnen scoren!
Pietenfeest voor Bevers
Zaterdag 24 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. Meer informatie
volgt later.
Sinterklaas opkomsten
1 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 gaan surprises maken. We kijken nu al uit naar alle creatieve
uitspattingen en mooie gedichten.
Kerstopkomsten
De kerstopkomst is in het eerste weekend van de kerstvakantie, op 22
december. Hoe het programma eruit zal zien is nog een verrassing. Wat we
wel kunnen verklappen is dat iedereen gewoon tijdens de normale
opkomsttijden wordt verwacht.
Nieuwjaarsreceptie
We beginnen het nieuwe jaar op 5 januari met de Nieuwjaarsreceptie.
Vanaf 19:00 uur is iedereen welkom bij het clubhuis. Na het officiële
gedeelte zullen natuurlijk traditioneel de kerstbomen op het kampvuur
gaan. Deze dag zijn er geen gewone opkomsten.

Pagina 3 van 3

