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Beste Verkenners en ouders/verzorgers,
Hallo Verkenners!
Zo, dat waren alweer ongeveer 2 maanden van het eerste seizoen. Time flies when you’re
having fun. Laten we hopen dat de fun zo doorgaat, aan de nieuwsbrief zal het in ieder geval
niet liggen.
Veel leesplezier!
Jotihunt 19 oktober
Ieder jaar is het weer een groots spektakel: De Jotihunt. (http://jotihunt.nl/) Een grootste
Vossenjacht door Gelderland. Samen met de Kastanjegroep en Scouting St. Joris uit
Westervoort gaan we dit jaar zeker winnen, nou ja we gaan in ieder geval veel lol maken!
Om jullie een idee te geven van wat er allemaal gemaakt wordt tijdens de Jotihunt:
https://docs.google.com/document/d/1KOlflr8rldnpkH0XEkg5t-tHAC4Iz2hDqthzW2JUq1Y
Dit is eigenlijk een Rowanactiviteit, maar jullie mogen alvast een kijkje nemen op de zaterdag
van dit weekend. Jullie hebben 2 opties: of je komt alleen de zaterdagmiddag van 2 tot 5. Of
je blijft ook de avond tot 8 uur. Als je de avond blijft, kost dat je 4 euro voor het avondeten en
de avondsnacks. Via de volgende link kun je je opgeven:
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=10682
Jotihunt voor de ouders
Zo’n grootste vossenjacht door heel Gelderland gaat natuurlijk niet op de fiets. Nee, die gaat
met de auto. Lijkt het je leuk om samen met een paar Verkenners of Rowans op zoek te
gaan naar de zogenaamde Vossen en kun je het weekend van 19 en 20 oktober, geef dat
dan aan bij de inschrijving (staat een speciaal tekstvakje voor).
Vele ouders gingen je voor en die vonden het allemaal erg gezellig, kom je ook ? ☺
Sinterklaas 30 november
Ook dit jaar willen we samen met de Verkenners Sinterklaas vieren. Geen suprises, maar
een heerlijk sinterklaas-kado spel! Dit betekent dat je weer een aantal kadootjes moet kopen
en natuurlijk dat je ook weer 1 gedicht voor 1 persoon gaat maken met een specialer
kadootje.
Om te voorkomen dat je een gedicht hebt gemaakt voor iemand die niet komt, willen we
graag dat jullie even (nu al) aangeven of jullie er zullen zijn op 30 november. Kosten zijn 0,00
het is alleen maar zodat we lootjes kunnen trekken ☺
Inschrijven kan via de volgende link (tot november!):
https://sol.scouting.nl/index.php?task=as_form&action=basic&button=&frm_evt_id=4104&frm_id=10683
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Incassoronde
In de week van 7 oktober zal de contributie en de eigen bijdragen worden geïnd. Als u wilt
weten welke bedragen wij gaan innen, kunt u inloggen op Scouts OnLine. Ga naar Mijn
Scouting => Onder financiën klikt u op Mijn facturen. Hier vindt u een overzicht van alle
openstaande facturen welke wij gaan innen. Heeft u hierover vragen, dan kunt u mailen naar
penningmeester@lincolngroep.nl

Programma Oktober 2013
5 Oktober:

gewone opkomst

12 oktober:

gewone opkomst

19 oktober:

Jotihunt, een kijkje bij de Rowans (ook voor ouders!)

26 oktober:

gewone opkomst

Belangrijke data in de toekomst
Hieronder vind je een lijst met de belangrijkste data in de toekomst.
2013
7 december
14 december
21 december
28 december

Kaarsenverkoop hele dag
Kaarsenverkoop hele dag
Kerstviering
Vakantie

2014
4 Januari
18-19 Feb

Boerenkoolfuif
Arnhemse Winter Hike

12 April

St. Joris

9-11 Mei

RSW
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