September - Oktober 2015
Beste Rowans (en ouders/verzorgers),
Hierbij weer de eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen. Lees hem goed door want via de nieuwsbrief
wordt de meeste belangrijke informatie verkondigd. Laat het ook aan je ouders lezen (of ouder: laat hem
ook aan je zoon lezen).
We hopen dat je een goede vakantie gehad hebt, en met frisse moed weer gaat beginnen aan een nieuw
schooljaar. Maar ook aan een nieuw scoutingjaar! Dit scoutingseizoen rocken we verder met de 2 beste
leiding van de hele wereld! ;) Mark en Rik staan voor je klaar!!!

Airborne Wandeltocht (5 september - Dus al volgende week!!!)
in de App-groep hebben we al het nodige hierover besproken. Het lijkt er op dat de meeste van jullie het
liefst niet zo ver wandelen, maar vooral bij de Airborne willen zijn vanwegen de gezelligheid met elkaar. Dat
gaan we dan ook doen!
We lopen 15 kilomreer, met veel pauze, chips, cola, muziek, flauwe grappen, ijsjes onderweg, en alle
andere dingen die een Airborne gezellig maken!!!
We verzamelen om 10:00 uur bij Rouwcentrum Mijnhart. Let op: Oosterbeek is niet met de auto te
bereiken, dus kom (als je kan) op de fiets.
De kosten zijn 8,00 euro per persoon.
Opgeven kan via de volgende link t/m 3 september:
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=13935

Eerste opkomst op vrijdag 11 september!
we beginnen voor het eggie weer op 11 september om 19:30 uur. Neem deze avond al je vette ideeën mee
voor het komende scoutingseizoen. Want samen met al deze ideeën gaan we een planning maken over het
komen scoutingseizoen. Denk vooraf even na wat je allemaal zou willen en kunnen doen!

Laat ook alvast je gedachte gaan over zaken als een zomerkamp, kleine kampjes, uitjes, activiteiten om geld
te verdienen, wat maakt voor jouw Rowans tot de meest awesome scoutingtijd ooit!?
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Zaterdag 12 september: Infomiddag voor de ouders/verzorgers
Uw zoon maakt bij de Scouting heel wat mee, waarvan u ongetwijfeld maar een klein gedeelte hoort.
Verder heeft u zich misschien wel eens afgevraagd wat Scouting nou eigenlijk precies is? Wat is het idee
achter Scouting en wat gaan mijn zoon nou eigenlijk allemaal leren/doen in de komende jaren? Tijdens
deze infomiddag willen wij, de leiding samen met het bestuur, met u delen wat we allemaal bij Scouting
doen en wat uw zoon de komende jaren tegemoet gaat. We zien u graag in grote getalen op zaterdag 12
september van 12:30 tot 13:30.
Hopelijk tot de 12e!

JOTIHUUUUUNT!!!
Hij komt er weer aan. zoals altijd het 3e weekend van Oktober. Dat betekend dit jaar: 16-17-18 oktober.
Meer informatie volgt nog. Je kan al wel vast de Jotihunt facebook checken om te zien wat het thema is.
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Programma Februari – Maart 2015
5 september Airborne (Opgeven, zie stukje boven)

11 september eerste opkomst- planning + opruimen

18 september wat we nog bedenken

25 september wat we nog bedenken

2 oktober wat we nog bedenken

9 oktober wat we nog bedenken

16-17-18 oktober Jotihunt!
Meer info volgt nog

23 oktober wat we nog bedenken

30 oktober wat we nog bedenken

Belangrijke data in de toekomst
Wat? Wanneer?
Kaarsen inpakken voor kaarsenachtie 20 November
Kerstviering 19 December
Boerenkoolfuif 9 Januari
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