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Geplande evenementen
Beste lezer,
Het nieuwe seizoen is al weer 2 maanden oud. Hoogste tijd dus voor een
update in deze nieuwsbrief. De eerste maanden van het scoutingjaar is er al
weer veel gebeurd. De zomerkampen zitten nog vers in het geheugen, maar
inmiddels hebben we ook het JOTI-kamp en het overvliegen al weer achter de
rug. De speltakken draaien nu in de samenstelling waarin zij verder zullen
gaan voor de rest van het seizoen. Voor sommigen is dat nog even wennen,
maar voor je het weet is het al weer kerst en weten we niet beter meer. In
deze nieuwsbrief staat een kleine samenvatting van de afgelopen maanden
en een korte blik in de toekomst.
Deze nieuwsbrief kunt u ook terugvinden op onze website onder Nieuws –
Nieuwsbrieven.
Nieuwe groepssamenstelling
Er is sinds de laatste nieuwsbrief het een en ander veranderd in de groep. De
open dag van de Bevers in september was een succes en heeft ervoor
gezorgd dat we weer een aantal nieuwe Bevers hebben mogen verwelkomen.
Na het overvliegen is de Welpenhorde gegroeid naar maar liefst 18 Welpen.
Gelukkig is Thijs Blom een goede aanvulling op het leidingteam. Ook bij de
Scouts is er nogal wat veranderd. Door het overvliegen is de groep zo’n beetje
gehalveerd. De andere helft vormt vanaf nu samen met de Scout-plorers de
nieuwe Explorergroep. Peter doet de begeleiding voor deze groep en omdat
er nog geen nieuwe leiding is gevonden zal Inge hem daarin bijstaan. De oude
groep Explorers zijn de eerste leden van onze nieuwe Stam. Wouter heeft nu
de functie Stamadviseur. Wij wensen de stam een mooie toekomst.
Sponsoractie Albert Heijn Zwanenburg
Het is weer zover.... De sponsoractie van AH Zwanenburg is live
van maandag 28 oktober tot en met zondag 8 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 verdienen. 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.
Helpt u ons weer met heel veel muntjes en daarmee sponsorgeld?

16 november 2019
Groepsraad
23 november 2019
Pietenfeest
30 november 2019
Sinterklaasopkomst
13 december 2019
Kerstmarkt Zwanenburg
21 december 2019
Kerstopkomst
28 december 2019
Geen opkomst i.v.m.
kerstvakantie
4 januari 2020
Nieuwjaarsreceptie
Afmelden
Denkt u eraan om de
leiding te laten weten als
uw kind niet aanwezig
kan zijn bij de opkomst?
Wij rekenen bij het
plannen van de opkomst
op de aanwezigheid van
alle kinderen.
Facebook
Wist u dat u ons op twee
plekken kunt volgen op
Facebook? We hebben
een pagina waarop we
openbare berichten
delen:
https://www.facebook.co
m/scoutingrijnlandgroep/
En een besloten groep
Vrienden van Scoting
Rijnlandgroep voor
(oud)leden en familie.
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Groepsraad en Verkiezingen
Zaterdag 16 november is de volgende groepsraad, de ledenvergadering van
Scouting Rijnlandgroep. Zoals elk jaar in november zijn er ook weer
verkiezingen voor diverse bestuursfuncties. Dit jaar gaat het om de functies
Groepsbegeleider, Penningmeester en Terreinbeheerder voor het
groepsbestuur en Penningmeester en Gebouwbeheerder voor de stichting.
Mocht u zich verkiesbaar willen stellen voor 1 van deze functies, dan kunt u
een email sturen naar saskia@scoutingrijnland.nl Voor meer informatie over
de functies kunt u contact opnemen met ria@scoutingrijnland.nl.
Grote Club Actie
Voor alle speleenheden is in september het scoutingseisoen weer
begonnen en al gauw was het 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 opnieuw een record aantal
loten verkocht en we zijn iedereen dan ook dankbaar voor de inzet. Wie de
meeste loten heeft verkocht zullen we weer bij de nieuwjaarsreceptie bekend
maken!
JOTI 2019
Van 18 tot 20 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, voor elk wat wils.
De zaterdagmiddag werd weer gevuld met chatten, quizen en wat
insignewerk. In de avond werd levend Monopoly gespeeld en fietsten alle
Scouts, Explorers en leiding door het dorp om zo snel mogelijk zo veel
mogelijk locaties te bezoeken en met originele foto’s monopolygeld te
verdienen.
Overvliegen
De zaterdag in het JOTI weekend was een een extra speciale dag, want
behalve JOTI stond ook het overvliegen op het programma. Het was weer een
hele happening! Veel ouders kwamen kijken en alle overvliegers werden volop
aangemoedigd en toegejuicht. De oudste Bevers vlogen via een “liaan” naar
de Welpen in de jungle. De oudste Scouts hebben een natte hindernisbaan
naar de Explorers moeten overwinnen. Ook de Scoutplorers hebben met het
overwinnen van de hindernisbaan laten zien dat ze nu echt wel Explorers zijn.
Rabo ClubSupport
In oktober hebben we meegedaan aan Rabo ClubSupport, een sponsoractie
van Rabobank. Om een donatie te ontvangen moesten we zoveel mogelijk
stemmen verzamelen van leden van Rabobank Amsterdam e.o. Op vrijdag 1
november was de uitreiking van de cheques. Tijdens een grote happening
kregen wij een gigantische cheque met een bedrag van meer dan € 1600 ! We
zijn blij verrast met dit bedrag en willen iedereen die op ons heeft gestemd
enorm bedanken!
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Geplande evenementen
Journalist gezocht
23 november wordt door de Regio Haarlem weer het Pietenfeest
georganiseerd voor alle Bevers uit de regio. Dit jaar zijn zij te gast bij de
Elswoutgroep in Bloemendaal. Wat er op het programma staat is nog een
grote verrassing, maar het wordt ongetwijfeld dolle pret met alle pieten. Het
feest is in de ochtend. Meer informatie over verzamelen en reizen volgt via de
Beverleiding.

30 november vieren we Sinterklaas bij onze eigen groep. Voor de Bevers en
Welpen hebben we gevraagd of Sinterklaas weer langs wil komen tijdens de
opkomst. Zou hij tijd hebben? En zou hij ook Pieten meenemen? We zijn
benieuwd! De opkomst is op de normale tijd.
De Scouts zullen dit jaar een dobbelspel spelen met kleine kadootjes. Dit spel
staat altijd weer garant voor heel veel lol met elkaar.
De Explorers zullen een weekje langer moeten wachten voor ze
sinterklaasfeest gaan vieren. Zij combineren het met een gezellige
avondmaaltijd op 7 december.
13 december is er weer een Kerstmarkt in Zwanenburg bij De Speeltuin. We
hebben hier afgezien van de datum nog geen verdere informatie over
ontvangen, maar uiteraard zullen wij onze groep hier weer promoten.
Binnenkort krijgt u hierover nog een email.
21 december is de laatste opkomst voor de kerstvakantie. We zullen de kerst
natuurlijk op een leuke manier gaan vieren met elkaar. Op dit moment zijn de
leidinggevenden nog druk bezig om alle programma’s op elkaar af te
stemmen. Zodra het programma definitief is en de tijden bekend zijn krijgt u
bericht van de leiding.
28 december is er geen opkomst in verband met kerstvakantie.
4 januari 2020 is het nog steeds kerstvakantie en daarom is er ook geen
normale opkomst. ‘s Avonds staat de nieuwjaarsreceptie op de planning. Een
gezellige avond met leden, ouders en vrijwilligers. De uitnodiging met de
exacte tijden wordt met de kerstkaart uitgedeeld.

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
Wist u dat: wij bij de
groep nog meer
vrijwilligersvacatures
hebben?
Onze vereniging wordt
gedraaid door een
enthousiaste groep
vrijwilligers en daar zijn
we trots op! Zoals het
spreekwoord zegt maken
vele handen licht werk en
die handen komen we
tekort. Naast leiding
zoeken we ook nog wat
helpende handen. Bent u
of kent u iemand die een
paar vrije over uurtjes
heeft? Kijk voor meer
informatie op onze
website bij vacatures

Sponsoren zonder kosten
Hoe dat werkt? Heel simpel! U kunt onze vereniging 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 bij ‘Wie wilt u sponsoren?’ voor Scouting Zwanenburg
– kies de winkel waar u wilt bestellen (bijna alle bekende doen mee)
– bestel uw product, reis of hotel.
Meer hoeft u niet te doen. Wij ontvangen vanzelf de sponsoring via
Sponsorkliks. Uw hulp wordt erg op prijs gesteld!
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