Nieuwsbrief Welpen April 2019
Beste Welpen en ouders/verzorgers,
De aprilmaand is nog jong en het weekendkamp is net achter de rug maar wij zijn al vol met verwachtingen.
We hebben weer een nieuw insigne waar we naar toe gaan werken de komende opkomsten en onze
scoutingmaand zal vanwege de meivakantie vroeg worden afgesloten met de Sint-Joris viering en een
barbecue!
Tot zaterdag!
Groetjes,
Kaa en Wontolla

Algemeen: nieuwe oudervertegenwoordiger Welpen
Graag laten we jullie weten dat we sinds vorige maand een nieuwe oudervertegenwoordiger hebben
gevonden voor de Welpen- en de Verkennersgroep. De komende tijd zal Jelle Horjus, de vader van Welp
Michaël, bij onze groepsraden meebeslissen en zo jullie mening vertegenwoordigen. Dus, als jullie over
bepaalde aspecten van de Lincolngroep een mening hebben die jullie niet zo gemakkelijk aan het
leidingteam doorgeven, spreek Jelle aan of stuur een mail naar ouderwelpen @lincolngroep.nl!

6 april: Gevonden voorwerpen weekendkamp
Bij het weekendkamp van vorige week zijn een aantal dingen zoekgeraakt of blijven liggen bij de blokhut.
Deze verloren en (hopelijk net zo veel) gevonden voorwerpen willen we natuurlijk weer bij de juiste
eigenaar terecht laten komen. Hierom vragen we jullie aankomende zaterdag 6 april voor of na de
opkomst per ongeluk meegenomen spullen bij ons te brengen en/of aan te geven welke spullen jullie zelf
nog missen.
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13 april: Vriendjesopkomst
Op dit moment hebben wij zes geïnstalleerde Welpen in onze groep en een zevende op komst. We zijn heel
blij met de relatief hoge opkomst iedere week maar streven wel naar een grotere groep. Hiervoor hebben
we nu al een paar maanden de zogeheten “vriendjesopkomsten” ingevoerd, opkomsten waarvoor we
iedereen extra aansporen een vriendje mee te nemen. Natuurlijk staan we ook buiten deze
vriendjesopkomsten helemaal open voor kijkers, we zouden het dan prettig vinden als jullie dit van te
voren laten weten.
Dus, als je een vriendje, buurjongen of klasgenoot kent die een zaterdagmiddag niets te doen heeft;

Neem hem mee naar scouting!
20 april: Sint Joris
Op 20 april zal de jaarlijkse Sint Joris groepsactiviteit weer plaatsvinden. Dan staan we stil bij het verhaal
van Sint Joris die de beschermheilige is van Scouting. Dit zullen wij ook gezellig vieren met onze fantastische
primitieve BBQ die we, als het niet te droog is, dit jaar weer kunnen bouwen.
De Welpen worden zoals gewoonlijk vanaf 14:00 uur verwacht, ouders of andere familie zijn welkom vanaf
19:45 uur en de dag is afgelopen rond 20:45 uur.
Inschrijflink: https://sol.scouting.nl/as/form/25604/participant/new
Deadline inschrijven: 13 april
Kosten: 5 euro per persoon

27 april: Geen opkomst
Vakantie!!!
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4 mei: een speciale opkomst vóór de Dodenherdenking
Omdat wij als Scouting Lincolngroep vernoemd zijn naar het Lincoln regiment dat Arnhem heeft bevrijd in
de Tweede Wereldoorlog, houden wij ieder jaar een Dodenherdenking bij de Erebegraafplaats in
Oosterbeek. Omdat 4 mei dit jaar op onze scoutingzaterdag valt, hebben we een speciale opkomst vóór de
Dodenherdenking. De opkomst zal gewoon om 14:00 uur beginnen bij onze blokhut en eindigen na de
Dodenherdenking. Let op: tijdens deze opkomst zullen we ons gaan verplaatsen met de fiets. Je zal dus op
de fiets moeten komen. Tijdens de opkomst gaan we onder andere naar een museum (40-45 museum bij
de Kemperbergerweg) en zullen we samen een avondmaaltijd bereiden.
De opkomst valt natuurlijk in de meivakantie dus helaas zal niet iedereen mee kunnen gaan. We horen
graag wie er WEL meegaan. Opgeven kan via het volgende formulier:
klik hier om naar het formulier te gaan

8 t/m 12 juli: Zomerkamp
We gaan dit jaar natuurlijk op zomerkamp, dit is van maandag t/m vrijdag in de eerste week van de
zomervakantie. De deelnamekosten bedragen €110,- en je kunt je inschrijven tot uiterlijk 6 mei.
Hier is de inschrijflink: https://sol.scouting.nl/as/form/23865/participant/new
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Programma April 2019
6 april Gewone opkomst
13 april Vriendjesopkomst
20 april Sint-Joris viering
27 april Geen opkomst

Belangrijke data in de toekomst
20 april
4 mei
15 juni
8 t/m 12 juli
7 september

Sint-Joris viering
Dodenherdenking
Lincolnrestaurant
Zomerkamp (Eerste week van de zomervakantie)
Airborne Wandeltocht
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