Januari – Februari 2016
Beste Rowans en ouders/verzorgers,

Nog een gelukkig nieuw jaar!
In ieder geval de beste wensen voor 2016 namens Mark en Rik. We kunnen samen terug kijken op een
geslaagde 1e helft van het seizoen. Jullie hebben je goed ingezet voor leuke en goede opkomst.
Maar… Voor komende half jaar staat er ook weer aardig wat op de planning. Hierbij een nieuwsbrief om je
weer helemaal op de hoogte te brengen van alle ins en outs.
Mark en Rik

Eerste opkomst
Op 8 januari hebben we onze eerste opkomst van het nieuwe jaar. Zoals gewoonlijk beginnen we om 20:00
uur en zijn we klaar om 23:00 uur. We willen om 20:00 uur beginnen, als je een opkomst voorbereid ben je
dus eerder aanwezig.
Tijdens de eerste opkomst zullen we even wat tijd besteden aan de voorbereiding van de boerenkool bingo,
en daarna gaan we een brainstormen over activiteiten in het nieuwe seizoen. Dus…. denk alvast na wat je
leuk vind om te doen.

9 januari : Boerenkoolfuif
Het nieuwe jaar start weer goed met de jaarlijkse boerenkoolfuif. Het begint vanaf 17:00 tot 20:00 en de
kosten zijn € 4- voor alle niet leden. Dus geef je snel op voor deze gezellige avond van Boerenkool eten en
natuurlijk de befaamde Bingo! Opgeven kan tot donderdag 7 januari!
Inschrijven via: https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=14211

Zomerkamp
Na alle plannen rond een zomerkamp in Spanje hebben we samen toch besloten om hier van af te zien. Het
zou te veel gaan kosten, en we hebben tot op heden te weinig opgehaald om alle verwachte kosten te
kunnen dekken. Daarom een nieuw plan:
We gaan op kamp naar BrexBachtal. Voor meer info kijk op: https://nl.scoutwiki.org/Brexbachtal
Nu rest ons alleen nog maar de volgende vragen: Wanneer gaan we? Hoe komen we er? Wat gaan we
doen? Wat gaan we eten? En waar gaan we het van betalen?
De belangrijkste vraag die we graag op korte termijn willen beantwoorden is: WANNEER GAAN WE?! We
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horen graag van jullie en jullie ouders welke week de voorkeur heeft. Zodat jullie er met de
vakantieplannen rekening mee kunnen houden en wij snel het terrein kunnen boeken voordat het vol is.
De opties zijn:
Week 30 – 1e weer vakantie VO
Week 31 – 2e week vakantie VO
Anders namelijk: ……

Klussen
Om op zomerkamp te gaan naar het buitenland hebben we meer uitgaven dan een gewoon zomerkamp.
Toch verhogen we de bijdragen van het kamp niet. Alle extra kosten voor vervoer, activiteiten verblijf et
cetera gaan we zelf bij elkaar verdienen. Als iemand nog een klus weet geef het dan aan. Misschien heeft
de buurman nog een tuin met achterstallig onderhoud, heeft het bedrijf van je moeder een feestje en hulp
nodig in de cargarobe. Alles kan!
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