Januari – Februari 2016
Beste Verkenners en ouders/verzorgers,

Welkom in het jaar 2016!
Hopelijk heeft iedereen nog al zijn vingers. We beginnen weer mooi dit seizoen met als begin de
Boerenkoolfuif en de AWH. Dus er zijn weer genoeg leuke scouting activiteiten die eraan zitten te komen
en natuurlijk onze gewone, maar zeer leuke opkomsten. Dus veel lees plezier toegewenst en hopelijk zien
wij iedereen bij de Boerenkoolfuif!
Boris, Peter, Michiel

Opmerking: Fietsen
Wij verzoeken alle Verkenners elke opkomst op de fiets te komen. Dit is soms nodig bij sommige
programma's wanneer we besluiten om eventjes weg te gaan bij de oude vertrouwde blokhut. Het kan dus
voorkomen dat we in de stad een spel doen, maar verzamelen bij de blokhut. Dus kom elke week op de
fiets.

Opmerking: Boomhut
Met de Verkenners zijn we voor de zomer vakantie begonnen met het bouwen van een boomhut. Nu willen
wij deze graag nog afmaken, maar hebben uw hulp echt nodig! We missen de bouwmaterialen om dit af te
kunnen maken. Dus we zijn opzoek naar stevig dik hout waarvan we de vloeren en de muren kunnen
bouwen. Dus mocht u nog goed stevig hout hebben geef het aan. Peter van de Verkenner leiding is onze
bouw expert en zal graag al uw vragen erop beantwoorden.

Opmerking: Ouder gesprekken
We willen het jaar goed beginnen door ouder gesprekken te gaan voeren. Deze gesprekken gaan wij het
hebben wat Scouting is en de handige tips, we merken dat nog veel ouders dit goed kunnen gebruiken. We
zullen gaan proberen alle ouders zo snel als mogelijk een gesprek mee in te plannen, dus mocht je nog niet
aan de beurt zijn dan krijg je vanzelf er bericht over.

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

15 t/m 17 januari : AWH
De AWH (Arnhemse Winter Hike) is een jaarlijkse hike die door onze regio wordt georganiseerd. Wij gaan
mee doen als beginners hike en dat is een leuke mooie afstand. Je zal veel gave en uitdagende posten
kunnen tegen komen. Dus geef je vooral op voor een wild weekend vol avonturen en laat jezelf uitdagen!
Je kan jezelf eenvoudig opgeven door te reageren op de e-mail van de Winterhike.
Mocht niemand gaan zal helaas deze opkomst komen te vervallen :(

13 februari : Ouder opkomst
Altijd al afgevraagd hoe je zoon het heeft op Scouting? Nu is je kans met deze opkomst verwachten we per
Verkenner één van de ouders komt om gezellig de zaterdag van 14:00 tot 17:00 mee te draaien. Het wordt
een gezellig en leuk Scouting programma wat je zoon dus ook wekelijks mee maakt. Nu kan je tevens als
ouder bewijzen dat je beter bent dan je zoon, dus pak nu je kans en doe mee! Hopelijk zien we jullie dan!

25 t/m 30 Juli : Zomerkamp
Dit jaar valt de vakantie erg laat dus we gaan vanaf 25 t/m 30 juli op zomerkamp met de Verkenners. Dit
jaar wordt het ST. Walrick bij Nijmegen gelegen. Dit keer duurt het zomerkamp in tegenstelling tot vorige
jaar 1 dag langer dus nog meer Fun! De kosten zijn 135 euro per Verkenner. De komende maanden zal er
meer informatie vrij komen over het zomerkamp, dus we hopen dat iedereen komt!
Inschrijven: https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=14516
Schrijf je snel in zodat we als leiding al kunnen beginnen met voorbereidingen.

Programma Januari – Februari 2016
2 januari Geen opkomst ivm Kerstvakantie
9 januari Eerste opkomst van het jaar:
Boerenkoolfuif van 17:00 – 20:00
Opgave link: Zie eerdere E-mail
15 t/m 17 januari AWH Opgeven via e-mail
23 januari Gewone opkomst
30 januari Gewone opkomst
6 februari Gewone opkomst
13 februari Gewone opkomst
20 februari Gewone opkomst
27 februari Gewone opkomst

Belangrijke data in de toekomst

15 t/m 17 januari
8 t/m 10 april
23 april
Zomerkamp 2016

AWH
RSW
Sint Joris
In de week van 25 tot 30 Juli (eerste week
vakantie)

