April 2020
Beste Rik, Carel, Felix en ouders,
Jullie ontvangen hierbij de nieuwsbrief die gelijk is aan de nieuwsbrief van de Verkenners. In de komende
maand zullen we samen met de Verkenners optrekken als het gaat om
online opkomsten
In de komende opkomst gaan we wel kijken of
jullie mogelijk ook eigen online opkomsten willen doen zonder
Verkenners!
Want het zijn aparte tijden. Ondanks dat we als scouts niet zo
samenkomen zoals we dat zouden willen, gaan we de komende tijd
toch (online) door met Scouting. Door gebruik te maken van de mooie technieken die we op dit moment
allemaal tot onze beschikking hebben, gaan we er een toffe scoutingtijd van maken! De eerste primeur
hebben we 28 maart al gehad: de eerste online opkomst van de Lincolngroep ooit. En zo komen er in april
nog meer primeurtjes aan: de eerste keer online overvliegen en de eerste keer online Sint Joris!
In deze nieuwsbrief lees je alles over deze online maand. Veel leesplezier en we zien jullie online!
Groet,
Jeroen (met een beetje Boris en Laurens)

Aankondigingen
Hier een overzicht van de aankomende maand en data in de toekomst (als we hopelijk weer samen mogen
komen). Door te klikken ga je naar meer informatie:
 Online opkomsten – Lees de instructies goed, zodat je bent voorbereidt en gezellig mee kan doen
 Sint Joris wordt online kampvuuravond - Natuurlijk gaat de Sint Joris door. Voor het eerst een online
Sint Joris. Meer informatie volgt in een uitgebreide uitnodiging.
 Zomerkamp, ga je mee? – Het hoogtepunt van het jaar: het zomerkamp. Ga je mee? Opgeven kan tot
uiterlijk 24 april.
 Brief van de baas van Scouting – Een speciale brief van Scouting Nederland in deze aparte tijden.
 Overzicht van alle komende activiteiten: Onderaan deze nieuwsbrief een overzicht van de komende
activiteiten. Handig om vast in de agenda’s te zetten.

Klik hier om terug naar de eerste pagina te gaan

Online opkomsten – Wees paraat
In deze maand april gaan we dus alles online doen, met opkomsttijden voor de Verkenners en Rowans van
14 tot 15:30 uur (tenzij er een speciale activiteit is). Tijdens de eerste opkomst hebben we dit geprobeerd
met het programma Skype, maar dit liep niet helemaal zoals we
wilden. Na goed afwegen hebben we besloten dat de komende
online opkomsten gaan plaatsvinden via ZOOM. Dit zal voor
iedereen makkelijk onder de knie te krijgen moeten zijn. Hieronder de belangrijkste punten voor de online
opkomsten:
•
•
•
•

•
•

Kan je niet aanwezig zijn bij een online opkomst? Laat het ons dan weten (net als bij normale
opkomsten). Dan kunnen wij er rekening mee houden met het programma.
Maak gebruik van een laptop of desktop en dus niet met een tablet of smartphone. We gaan
activiteiten doen waarbij je echt achter een laptop of desktop moet zitten.
Zorg ervoor dat in ieder geval jouw microfoon en luidsprekers/oortjes goed werken, al is het
natuurlijk ook gezellig om een werkende camera te hebben.
Lees de uitleg die we hebben gemaakt, test voor de opkomst of alles werkt en laat het ons op tijd
weten als je ergens tegen aanloopt. Tijdens de opkomst hebben we geen tijd om te helpen met
technische problemen. (link naar instructie: https://lincolngroep.nl/lincoln-nieuws/uitleg-onlineopkomsten-lincolngroep/ )
De link die je nodig hebt voor iedere opkomst staat onderaan deze mail in het overzicht. Deze zal
pas werken +- 15/30 minuten voor de opkomst, maar handig dat je ze alvast hebt.
Oh en natuurlijk: vergeet je goede humeur en scoutingdas niet

Zaterdagavond 18 april – Sint Joris: Online
kampvuuravond
De Sint Joris mag dit jaar natuurlijk niet aan ons als scouts voorbij
gaan. Daarom houden we onze Sint Joris-viering dit jaar online in de
vorm van een online kampvuuravond. Tijdens deze online
kampvuuravond zal het Sint Joris verhaal centraal staan. Sint Joris is de
beschermheilige van Scouting en de held die uiteindelijk de draak
heeft weten te verslaan. En natuurlijk hernieuwen we ook onze scoutingbelofte, net zoals ieder jaar.
De kampvuuravond zal plaatsvinden van 19:30 tot 20:30 uur, met een technische inloop vanaf 19:15 uur
(zodat je op tijd alles werkend kan hebben). Een uitgebreide uitnodiging met informatie volgt nog via de
mail, want het belooft een speciale avond te worden!

Klik hier om terug naar de eerste pagina te gaan

Zomerkamp: ga je mee naar Heezerenbosch? (opgeven t/m 24 april)
Zoals het er vooralsnog uitziet, kan het zomerkamp in juli gewoon doorgaan. In
de kampbrief (klik hier), vind je alle informatie over het zomerkamp van
zaterdag 11 t/m zaterdag 18 juli. Hier alleen een verwijzing naar de
inschrijflink:
•
•

Kosten: 140 euro
Inschrijven via https://sol.scouting.nl/as/form/29827/participant/new/
Inschrijven kan t/m 24 april

Brief van de baas van Scouting Nederland
De voorzitter van Scouting Nederland, Jaap Boot, heeft een bericht geschreven aan alle scouts (dus ook aan
jullie). Deze wilden we jullie niet onthouden:
Juist in tijden van crisis kunnen we laten zien waar we als scouts
voor staan: bijdragen aan een betere wereld. Het bestuur van
Scouting Nederland heeft hier een brief over geschreven aan alle
leden. Er zijn #ikscoutthuis posters te downloaden om op het raam
te plakken en (als je dat wilt) een foto op social media te plaatsen.
Lees hier over de actie en download de poster.

Overzicht komende activiteiten
April 2020
Zaterdag 4 april Online opkomst van 14:00 tot 15:30 uur
Opkomstlink: Op te vragen bij de leiding, staat wel in de mailversie die verstuurd is
Zaterdag 11 april Online opkomst van 14:00 tot 15:30 uur
Met een primeur: online overvliegen aan het begin van de opkomst!
Opkomst waar we beginnen samen met de Welpen:
Op te vragen bij de leiding, staat wel in de mailversie die verstuurd isOpkomstlink
voor na het overvliegen: Op te vragen bij de leiding, staat wel in de mailversie die
verstuurd is
Zaterdagavond 18 Sint Joris: Online kampvuuravond van 19:30 tot 20:30 uur
april Online inloop vanaf 19:15 om te zorgen dat alle techniek op tijd werkt, zodat we
echt om 19:30 kunnen starten.
Opkomstlink: Volgt nog via uitnodiging

Klik hier om terug naar de eerste pagina te gaan

Zaterdag 25 april Online dropping van 14:00 tot 15:30 uur
Ter vervanging van de Sint Joris-dropping een online dropping…
Opkomstlink: Op te vragen bij de leiding, staat wel in de mailversie die verstuurd is
Zaterdag 2 mei Vakantie: Geen opkomst.

Toekomst (alle speciale opkomsten t/m eind seizoen)
Maandagavond 4 Speciale online Dodenherdenking (meer informatie volgt nog)
mei
Zaterdag 27 juni Lincoln Restaurant – Ons eigen restaurant waarbij de opbrengst naar een goed doel
gaat.
11 t/m 18 juli 2020 Zomerkamp (geef je uiterlijk 24 april op!)

Klik hier om terug naar de eerste pagina te gaan

