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Hallo Bevers,
Afgelopen zaterdag hebben we afscheid genomen van Rozemarijn, en hebben jullie een hoop
lekkere dingen gemaakt. Aankomende zaterdag gaan we weer leuke dingen doen. Cas, Thijs,
Ruben, Maarten en Alex mogen aankomende zaterdag bij de Sionie gaan kijken. Willen jullie
aan ons doorgeven of de kinderen bij de opkomst zijn tijdens de herfstvakantie? Bij geen aan of
afmeldingen gaat de opkomst helaas niet door. We zien jullie allemaal graag zaterdag, wij
hebben er zin in!
Groetjes,
Jullie leiding
Afmelden? bevers@nsgscouting.nl of telefonisch
Hallo Khaniwarahorde,
Wat hebben we leuke spelletjes gedaan afgelopen zaterdag. Voor aankomende zaterdag gaan
we spelletjes spelen. Maar jullie mogen ook jullie eigen spel meenemen. We bedoelen hier
natuurlijke actieve spelletjes mee ;). Het liefst op papier uitgeprint. Tot zaterdag! Groetjes, Mart
ijn, Mysa, Rama, Haithi en Oe
Afmelden? khaniwara@nsgscouting.nl of telefonisch
Hallo Sioniehorde,
Wat een nat pad was het afgelopen zaterdag hé? Ze hadden het beter het natte pak kunnen
noemen zeg. Hopelijk zijn jullie allemaal niet ziek geworden! Aankomende zaterdag gaan we
beginnen met een nieuw insigne genaamd 'Wijde Wereld'. Hiervoor hoef je voorlopig nog niks te
doen, behalve even je uniform aan te trekken, met je das natuurlijk.
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We beginnen gewoon weer om 14:00 op de boerderij en zijn klaar om 16:00.
Let op:
O
ver 2 weken is het weer JOTA/ JOTI, ( 18/19 Oktober ) dit alles staat in het teken van
communiceren via radio, chat en bijvoorbeeld morse. We blijven dan ook een nachtje slapen op
de boerderij.
Het is belangrijk dat we weten wie er wel en niet komt, geef je daarom op via onderstaande
email adres zodat we hier rekening mee kunnen houden!
Doe dit uiterlijk vóór 16 Oktober!
Groetjes van jullie leiding,
Chil, Baloe, Akela, Jacala, Mang, Kaa en Ikki
Afmelden? sionie@nsgscouting.nl of telefonisch

Hallo Scouts,
Dat was nog is een interessante opkomst. En wat gaan we leuke insignes halen!

Tenminste als je je best doet, anders word het erg lastig.

Aankomende zaterdag gaan we naar de Scouts regiodag. https://www.facebook.com/Regional
eScoutsdag/
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Als je je niet op heb gegeven kan je helaas niet mee.

Het is dit jaar bij de Scouting Jorisgroep in Oudewater.

We verzamelen dan ook om 10:00uur op de boerderij en zullen rond 17:00 weer terug zijn.

De Ouders die moeten rijden krijgen een mailtje.

Voor de Nieuwe scouts, kijk eens een keer op https://www.facebook.com/groups/scoutsscoutin
gnicosteebeek/

Dit is de Scouts Facebook, hier posten we ook allerlei info en foto’s over de opkomsten en
kampen.

18/19/20 oktoberJOTA/JOTI-kamp.
De APL/PL's starten vrijdagavond 20:00 uur op de boerderij.
De rest van de scouts starten zaterdag om 10:00 uur op de boerderij.

Geef je hier uiterlijk 15 Oktober voor op of meld je af.

Hartelijke groetjes,
jullie altijd lieve, gezellige, vrolijke leiding
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Afmelden? scouts@nsgscouting.nl of telefonisch
Hallo Explorers,
Deze week hebben we weer op zaterdag opkomst. We draaien van 13.00 tot 16.00 uur en
zullen aan de slag gaan met de planning. Hierbij gaan we er vanuit dat jullie natuurlijk met leuke
ideeën komen om het jaar in te vullen! Wij zullen hierbij ook de evenementen die al gepland zijn
bekend maken, dus neem allemaal je agenda (of mobiel als die daarop staat) mee. Ook gaan
we alvast een begin maken aan de zomerkamp presentaties. We gaan in groepen weer een
presentatie maken over een locatie waar je naartoe op zomerkamp zou willen. Dit moet binnen
6 uur rijafstand zijn (jullie kunnen er alvast over na gaan denken!). We zien jullie allemaal
zaterdag.
Planning komende tijd: Zaterdag 5 okt. - Plannen en voorbereiden presentaties zomerkamp
locaties | georganiseerd door begeleiding
Vrijdag 11
okt.
- ????
en laatste aanpassingen presentaties zomerkamp locaties + rollen zelfbestuur | georganiseerd
door ??
Zaterdag 19 okt.
- Van 12.00 tot 00.00 Jota/Joti | georganiseerd door begeleiding
Vrijdag 25 okt.
- Presentaties zomerkamp + stemmen zelfbestuur | georganiseerd door begeleiding
Groetjes de explorerbegeleiding

Afmelden? explorers@nsgscouting.nl of telefonisch
Hallo AWA Stam,
hier tekst
Afmelden? awastam@nsgscouting.nl of telefonisch
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