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Tel.: (030)6876722
Website: https://nsgscouting.nl
Twitter: @NicoSteenbeekgr
Ha die opruim-Bevers,
Afgelopen zaterdag hebben we heel wat zwerfvuil van de straten in IJsselstein gehaald. Vooral
de handdoek, schoen en sleutels zijn mooie vondsten, naast de drie volle vuilniszakken vol met
blikjes en flesjes.
Aankomende zaterdag gaan we officieel afscheid nemen van rozemarijn. Hiervoor gaan we wat
lekkere dingen maken en leuke spelletjes spelen.
Vanaf kwart voor twaalf mag iedereen (ouders, oud-bevers) langskomen om rozemarijn uit te
zwaaien.
Voor de overvliegende bevers geldt dat ze nog een keer bij de khaniwara horde mogen
meekijken.
Groetjes van de leiding
PS als jullie een mailtje sturen kan dit naar bevers@nsgscouting.nl . Antwoorden op een door
ons gestuurde e-mail kan er voor zorgen dat niet alle leiding de e-mail krijgt waardoor niet
iedereen op de hoogte is of dat het lang duurt voordat u antwoord krijgt op uw vraag.
PPS willen jullie nog laten weten of jullie tijdens de herfstvakantie aanwezig zijn. 19 oktober is
de jota-joti en
26 oktober
zal het overvliegen plaatsvinden.
Afmelden? bevers@nsgscouting.nl of telefonisch
Hallo Khaniwarahorde,
Afgelopen zaterdag hebben we een goede start gemaakt aan het samen insigne! Aankomende
zaterdag gaan we tussendoor even wat anders doen. We hebben natuurlijk een hoop nieuwe
kinderen en misschien zaterdag zelfs wel meer, die moeten we natuurlijk goed leren kennen.
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Daar gaan we mee bezig. Tot zaterdag allemaal! Groetje, Hathi, Mysa, Oe, Martijn en Rama A
fmelden?
khaniwara@nsgscouting.nl
of telefonisch
Hallo Sioniehorde,
Aankomende zaterdag hebben we een leuke buitenopkomst, we gaan namelijk naar het Natte
Pad in Haarzuilens! Hier zullen we over slootjes, door een moeras en nog veel meer drassige
paden lopen.
We verzamelen om 12:00 op de boerderij en zullen rond half
1 daar zijn. Het zou fijn zijn als er ouders kunnen rijden.
Het
adres is: thematerweg 10c te Haarzuilens. We willen daar rond een uurtje of 16:00 weer weg
gaan.
Neem dus vooral goeie schoenen en droge broek, sokken en schoenen mee voor als we klaar
zijn!
Groetjes van jullie lieve leiding
Afmelden? sionie@nsgscouting.nl of telefonisch
Hallo Scouts,
Wat hebben jullie de nieuwe scouts een hartelijk welkom gegeven! Kennen jullie alle namen al
uit je hoofd? . Aankomende zaterdag gaan wij beginnen met een heel nieuw project!! Enorm
spannend, maar heel erg leuk! Wij leiding, zijn hier al een tijdje mee bezig, dus kom zaterdag
vooral op tijd, zodat je kunt zien wat dit inhoud.
13:50 uur aanwezig graag,
zodat wij om 14:00 uur gelijk van start kunnen gaan.
.
BELANGRIJKE DATA
* 5 oktober is weer de jaarlijkse scoutsregiodag,
meld je hiervoor aan! Dit kan tot en met 1 oktober!
- 10:00 verzamelen op de boerderij.
- 17:00 terug op de boerderij.
OUDERS DIE WILLEN RIJDEN, MELD JE AAN VIA ONDERSTAAND MAILADRES!
.
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* 18/19/20 JOTA/JOTI-kamp.
- APL/PL's vrijdagavond 20:00 uur op de boerderij.
- De rest van de scouts mogen zaterdag om 10:00 uur op de boerderij zijn.
MELD JE OOK HIER VOOR AAN VIA ONDERSTAAND MAILADRES!
.
Hartelijke groetjes,
jullie altijd lieve, gezellige, vrolijke leiding
.
.
Afmelden?
scouts@nsgscouting.nl
of telefonisch
Hallo Explorers,
Afgelopen weekend hadden jullie meteen al een vrij weekend, maar vrijdag gaat toch echt het
scoutingseizoen van start! Deze week draaien we op de vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur en
zullen we kennis maken met de nieuwe explorers.
Om dit in te
luiden beginnen we met een teambuilding opkomst, om elkaar eens goed te leren kennen.
De scouting app doet het ook weer, dus zorg ervoor dat je die hebt. Hierin staan de opkomsten
van het hele seizoen.
Ook zullen we jullie allemaal de planning van het jaar sturen, als we van iedereen een nummer
hebben.
We hopen jullie allemaal te zien vrijdag!
Planning komende tijd:
Vrijdag 27 sept. - teambuilding activiteiten | georganiseerd door de begeleiding
Zaterdag 5 okt. - plannen en voorbereiden presentaties zomerkamp locaties | georganiseerd
door begeleiding
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Vrijdag 11 okt. - ???? en laatste aanpassingen presentaties zomerkamp locaties |
georganiseerd door ??
Zaterdag 19 okt. - Van 12.00 tot 00.00 Jota/Joti | georganiseerd door begeleiding
Groetjes de begeleiding
Afmelden? explorers@nsgscouting.nl of telefonisch
Hallo AWA Stam,
hier tekst
Afmelden? awastam@nsgscouting.nl of telefonisch
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