Februari 2019
Beste Verkenners en ouders/verzorgers,
We zijn alweer een maand verder sinds het nieuwe jaar. We merken nu pas ook de echte winterse kou en
hebben in de maand januari weer toffe regio activiteiten gehad. In de maand februari is het altijd even tijd
voor bijkomen want er zijn geen speciale opkomsten. Er zijn wel wat hulpvragen in deze nieuwsbrief, dus
mocht je kunnen helpen laat het ons graag weten.
Boris & Laurens

Werving: Leiding gezocht!
Op dit moment hebben de Welpen en Verkenner speltakken ieder maar 2 leiding. We hopen dit snel uit te
kunnen breiden, maar daar hebben wij jullie hulp hard bij nodig. Het zoeken naar nieuwe leiding is en blijft
erg lastig.
Daarom willen we jullie vragen om ons de naam van 1 of meer personen door te geven waarvan jullie zelf
denken dat die het mogelijk leuk zou vinden om leiding te zijn bij onze groep.
Dit kan familie, kennissen of ouders van het schoolplein zijn. Wij zullen dan contact opnemen met deze
persoon om te vragen of die een opkomst mee wil draaien. Alvast bedankt!
Graag dit doorgeven via: verkenners@lincolngroep.nl

Algemeen: Hulp Lincolnrestaurant (15 juni)
Vanwege het succes van vorig jaar gaan we dit jaar opnieuw het Lincoln restaurant organiseren. In februari
starten we met de voorbereidingen en gaan we ook bedenken voor welk goed doel we dit keer geld willen
inzamelen. Wil je meehelpen met het organiseren of heb je een idee voor een goed doel? Laat het ons dan
weten via: verkenners@lincolngroep.nl

Bestuur: Oudervertegenwoordiging
Voor zowel de Welpen als de Verkenners zijn wij naarstig (zo’n heerlijk ouderwets woord) op zoek naar
Oudervertegenwoordigers. De oudervertegenwoordigers vertegenwoordigen de belangen van de
jeugdleden (<17 jr) van de groep, en daarmee indirect ook de belangen van de andere ouders.
Ze vergaderen mee in de groepsraad en zijn - naast de leiding - het aanspreekpunt voor de andere ouders.
Andere ouders die bepaalde punten willen aankaarten of problemen hebben met de speltakleiding, kunnen
bij de oudervertegenwoordiger terecht.
Van de oudervertegenwoordigers wordt verder verwacht dat ze op incidentele en vrijwillige basis
groepsactiviteiten ondersteunen.
Kortom: een perfecte manier om als ouder meer betrokken te raken bij de favoriete hobby van uw zoon
zonder dat het veel tijd en moeite kost!

Oudervertegenwoordiger Verkenners: [hier kan de volgende keer uw naam staan.
Meld u aan via: verkenners@lincolngroep.nl

Groepsbegeleider: Kwalificaties leiding
Binnen de Lincolngroep hechten we veel waarde aan goed opgeleide en getrainde leiding. We stimuleren
daarom actief deelname aan het ruime aanbod aan cursussen en trainingen vanuit de landelijke en
regionale Scouting organisatie. We zijn er dan ook trots op dat zowel bij de Welpen als bij de Verkenners
inmiddels alle leiding geslaagd is voor de kwalificatie Leider Welpen/Scouts. Ka (Thijs) en Boris en Laurens
zijn bovendien ook gekwalificeerd Teamleider Welpen/Scouts. En wanneer Wontolla (Willem) binnenkort
zijn kwalificatie Op Kamp heeft gehaald, dan is heeft iedereen deze kampkwalificatie.
Tijdens de Boerenkoolfuif zijn de bijbehorende kwalificatietekens (een soort vaardigheidsinsignes voor
leiding dus) uitgereikt. En Laurens kreeg er nog een extra teken bij, omdat hij namelijk de kwalificatie
Praktijkbegeleider (al een tijdje trouwens) heeft behaald.
Namens het bestuur iedereen van harte gefeliciteerd!

2 maart: Geen opkomst
Op 2 maart zal er helaas geen opkomst zijn i.v.m. vakantie! Let wel op dat de week erna dus een regio
activiteit zal komen, voor wie daar niet aan meedoen zal dus ook mogelijk 9 maart geen opkomst zijn.

9 maart: Spetterfestijn
Het Spetterfestijn gaat ook dit jaar weer door! In deze regio activiteit ga je vlotten pionieren in het
zwembad en tegen andere scoutinggroepen racen. Deze regioactiviteit stond eerst gepland op 23 februari,
maar is verplaatst naar 9 maart. Meer info over deze activiteit volgt nog zodra de inschrijvingen open zullen
gaan. Houdt de mail dus de komende tijd goed in de gaten.

16 maart: NL Doet
Op zaterdag 16 maart is het weer NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland oftewel de
nationale klusdag. De laatste jaren gebruikt de Lincolngroep deze dag om groot onderhoud aan onze
blokhut te doen. Ook dit jaar staan er weer allerlei klussen op de agenda en vragen we alle handige (en iets
minder handige) ouders om te komen helpen. In de volgende nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen,
maar reserveer nu vast de datum!

Paasweekend: HIT (Hike Interesse Trapperskampen) Inschrijving open!
De inschrijvingen zijn inmiddels begonnen vandaag! Op 27 januari is het mogelijk om jezelf in te schrijven
voor 1 van de 60 kampen die georganiseerd worden voor de leeftijd vanaf 11 jaar. Er is genoeg keuze uit
verschillende kampen die focussen op 1 specifiek onderdeel dat je dan dat weekend gaat doen.
Mocht je jezelf willen verdiepen in 1 specifiek onderdeel uit Scouting is een HIT zwaar aan te raden!
Schrijf je wel snel in want Vol = Vol. In de HIT Courant staan alle kampen omschreven. Voor elk kamp kan jij
je individueel inschrijven via SOL, de Lincoln leiding is ook niet aanwezig op deze kampen.
Courant: https://hit.scouting.nl/contact/download/375-hit-courant-2019/file

6 t/m 13 juli: Zomerkamp
Dit jaar is het zomerkamp wat langer dan normaal. We gaan van zaterdag op zaterdag en zullen ook
gezamenlijk naar het kamp terrein reizen met alle spullen vanaf de blokhut. Deze keer gaan we naar de
Malpiesche bergen dat ligt onder Eindhoven bij de grens van België. Ook dit jaar zal het een primitief
terrein worden.
Omdat we 2 dagen langer weg gaan is het zomerkamp 20 euro duurder geworden. We willen graag snel
beginnen met plannen van het zomerkamp dus schrijf je snel in.
Inschrijflink: https://sol.scouting.nl/as/form/23868/participant/new
Kosten: 140 euro.

Programma Februari
2 februari
9 februari
16 februari
23 februari
2 maart

Gewone opkomst
Gewone opkomst
Gewone opkomst
Gewone opkomst
Geen opkomst i.v.m. vakantie

Belangrijke data in de toekomst

9 maart Spetterfestijn
16 maart

NL-Doet

5 t/m 7 april RSW
20 april Sint-Jorisviering
4 mei
6 t/m 13 juli

Dodenherdenking
Zomerkamp

