Nieuwsbrief
augustus / september / oktober 2015

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

Geplande
evenementen
29 augustus 2015
10:00 – 12:00 uur

Beste Lezer,
Dit is de eerste nieuwsbrief van Scouting Rijnlandgroep voor
het seizoen 2015-2016. De leiding heeft weer veel zin om te
starten en er een geweldig Scoutingseizoen van te maken.
Om te voorkomen dat we elke week briefjes en of mailtjes
moeten sturen naar ouders over de komende opkomsten
hebben we besloten de communicatie zoveel mogelijk in
een periodieke nieuwsbrief te gieten. In deze nieuwsbrief
leest u dus alles over de opkomsten in de maanden
augustus, september en oktober 2015. In de toekomst
hopen we ook in de nieuwsbrief wat meer over onze
belevenissen te (laten) vertellen.
Deze nieuwsbrieven kunt u ook terugvinden op onze
vernieuwde website onder Nieuws.

Open dag Welpen
19 september 2015
10:00 – 13:00 uur
Grote Clubactie
3 en 4 oktober 2015
10:00 – 14:00 uur
Welpen
Vriend(innet)jeskamp
16 t/m 18 oktober 2015
JOTA / JOTI
24 oktober 2015

Vernieuwde website Scouting Rijnlandgroep

Geen opkomst i.v.m.
herfstvakantie

Heeft u al gezien dat wij een nieuwe website hebben? Op
www.scoutingrijnland.nl vindt u alle informatie die u nodig heeft.
De website is nog volop in ontwikkeling. Mist u informatie of heeft
u tips of ideeën over de website? Stuur dan een mailtje naar
Webmaster@scoutingrijnland.nl.

Belangrijke
mededeling

Nieuw seizoen, nieuwe klussenlijst

Scoutsleiding

Evenals voorgaande jaren zullen we de hulp nodig hebben van
de ouders bij diverse klussen en activiteiten. Aan het begin van
het Scoutingseizoen zullen we daarom weer de inmiddels
bekende klussenlijst laten invullen door de ouders. Als klein
leidingteam kunnen we het niet alleen. We rekenen daarom op
uw bijdrage!

Hoewel de Scoutsleiding niet
aanwezig zal zijn van 5 t/m
26 september, zullen de
opkomsten gewoon
doorgaan! De Explorer
begeleiding zal tijdens deze
opkomsten de Scouts leiden.
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Start nieuwe seizoen
De zomerkampen zijn weer achter de rug. De was is gedaan,
het clubhuis weer schoon en de leiding weer enigszins fris en
fruitig. Achter de schermen wordt al weer hard gewerkt aan de
start van het nieuwe seizoen op 29 augustus 2015. Voor de
Welpen begint deze met een open opkomst van 10:00 tot 12:00
uur, waarbij iedereen van 6 tot 11 jaar van harte welkom is om te
komen kijken.
Voor de Scouts en Explorers is de eerste opkomst op zaterdag 29
augustus van 14:00 tot 16:30 uur. Hoewel dit niet een speciale
open opkomst is, is iedereen natuurlijk welkom!
Grote Clubactie
Zaterdag 19 september 2015 gaan we er met zijn allen weer
tegenaan om van de Grote Clubactie een groot succes te
maken.
We beginnen ’s ochtends om 10.00 uur met het verkopen van
de loten. Uiteraard zijn er als lunch weer overheerlijke
pannenkoeken. Om 13.00 uur is het afgelopen.
Denk eraan om bij wat slechter weer regenkleding mee te
nemen!
Welpen Vriendjes en Vriendinnetjes Weekendkamp
In de hoop om onze welpengroep flink te laten groeien zijn er
een aantal activiteiten bedacht om iedereen in de leeftijd van 6
tot 11 jaar te laten zien hoe gaaf Scouting is. Dit weekendkamp
is er 1 van. Het zal plaatsvinden van zaterdag 3 oktober om
10:00 tot zondag 4 oktober 14:00 uur. Alle welpen krijgen
uitnodigingskaartjes waarmee ze vriendjes en vriendinnetjes
kunnen uitnodigen om gratis deel te nemen aan het kamp.
Tijdens dit weekend zullen we allerlei leuke Scoutingactiviteiten
gaan doen en uiteraard mag iedereen blijven slapen. Zo kan je
aan je vriendjes en vriendinnetjes laten zien hoe tof Scouting is!
Ook voor onze eigen Welpen is deelname uiteraard gratis, mits
ze een vriendje of vriendinnetje meenemen. Deelname zonder
introducee kost € 10,-

Belangrijke
mededeling
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, 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.

Aan/afmeldingen voor het kamp willen wij graag uiterlijk 19
september ontvangen zodat we weten op hoeveel kinderen we
kunnen rekenen.
Wij hebben er heel veel zin in en we hopen dat jullie heel veel
vriendjes en vriendinnetjes zullen meenemen!
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JOTI 16 t/m 18 oktober
Ook dit jaar doet de Rijnlandgroep weer mee aan de
internationale Jamboree On The Internet (JOTI). Tijdens dit
evenement hebben de Scouts, Explorers en leiding een
weekendkamp. Het weekendkamp zal beginnen op
vrijdagavond om 20:00 uur en duurt tot zondagmiddag 13:00
uur. De Scouts en Explorers gaan tijdens dit weekendkamp
natuurlijk chatten met andere Scouts van over de hele wereld,
maar er zijn ook andere activiteiten zoals de soldeerpakketjes.
Voor deelname aan het JOTI kamp zal nog aanvullende
informatie verspreid worden.
Voor de Welpen is er een speciale opkomst op de normale tijd
waarin ook zij de kans krijgen om met andere Welpen te
chatten.
Wil je meer weten over de JOTA of JOTI? Kijk dan eens op
https://jota-joti.scouting.nl/.
Herfstvakantie
Op 24 oktober zal er geen opkomst zijn i.v.m. de herfstvakantie.
Uiteraard is er genoeg te doen in en om het clubhuis, dus als u
wilt komen klussen dan horen we het graag!

Belangrijke
mededeling
Briefjes
Hoewel we met deze
nieuwsbrief willen
voorkomen dat er een
overvloed aan briefjes en
mailtjes wordt verspreid met
informatie over activiteiten,
kunnen we het niet
helemaal voorkomen. Voor
deelname aan kampen zal
daarom een aanvullend
briefje/mailtje aan de
ouders worden verstuurd.
Ook deze briefjes kunt u
t.z.t. terugvinden op onze
website bij Downloads.
Vacatures
Het is helaas nog steeds niet
gelukt om nieuwe leiding
voor de Scouts te vinden.
Bent of kent u iemand die
het leuk lijkt om elke
zaterdag een kleine groep
scouts te begeleiden bij hun
activiteiten? Stuur dan een
mailtje naar:
inge@scoutingrijnland.nl.
Ook hebben wij nog steeds
twee vacatures voor
gebouwbeheerder en
terreinbeheerder.
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