Lincolngroep
Verkenners
Nieuwsbrief
Augustus/September 2013
Beste Verkenners en ouders/verzorgers,
Ten eerste: nogmaals bedankt voor het toffe kamp! Het was erg geslaagd, al zeggen we het
zelf. Hopelijk gaan we een minstens zo leuk seizoen tegemoet, als het aan ons ligt in ieder
geval wel!

Rik, Boris en Laurens
In deze nieuwsbrief staan alle opkomsten van augustus (jep, we beginnen vroeg) en
september. We starten het begin van het seizoen met een aantal speciale opkomsten, die je
hieronder in een lijstje kunt vinden:
Spreekbeurtbox
Moet uw zoon dit jaar een spreekbeurt houden op school? Wij bieden de oplossing! Ter
promotie van scouting en de lincolngroep hebben wij een “spreekbeurtbox” samengesteld.
Hierin vind u naast allerlei informatie over scouting zelf en de lincolngroep ook een aantal
dingetjes zoals een groepsdas, een vlag, enzovoort. Mocht uw zoon interesse hebben om
zijn spreekbeurt over scouting te houden kunt u bij de leiding informeren.
24 augustus: “Van wie is het”-deel 2
Vorig seizoen zijn we gestart met een kennismakingsspel, iedereen moest een foto en een
cd meenemen. Dit seizoen gaan we weer zoiets doen, ook al kennen we elkaar ondertussen
een stuk beter.
Wat moet je meenemen?
- Je sleutelbos (lekker makkelijk)
- Een plaatje/DVD/Cover/Band/Blu-ray van je favoriete film
Ohja, ben je nog iets kwijtgeraakt of heb je iets gevonden tijdens het zomerkamp, neem dat
dan deze opkomst mee.
31 augustus: Open dag deel 2
Net als vorig jaar houden we dit jaar een open dag bij de scoutinggroep. Dit betekent voor
jullie dat jullie iets eerder aanwezig moeten zijn. Hoe laat precies laten we zo snel mogelijk
weten (zal rond 1 uur worden). Meer informatie over de open dag volgt ook nog.
7 september: De Airborne Wandeltocht
Net zoals vorig jaar lopen we met de Lincoln de Airborne Wandeltocht
(http://www.airbornewandeltocht.nl/).
Geef asap op, of je met ons meeloopt. We lopen de 15 kilometer. Inschrijfkosten zijn € 8,50.
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=10384
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Vrijdag 14 en zaterdag 15 september
Ja, je ziet het goed: een vrijdag en een zaterdag. Dat kan maar 1 ding beteken: KAMP!
Om het seizoen goed te starten meteen een klein kampje: van vrijdagavond half 8 tot
zaterdagmiddag 5 uur. Wat gaan we doen? Geduld is een schone zaak, dus die informatie
volgt nog. Inschrijven kan tot 9 augustus via de volgende link:
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=10516
Zaterdag 21 of 28 september
Neem beide opkomsten je zwemkleding mee. We vertellen nog niet wat we gaan doen ;).

Programma Augustus/September 2013
24 Augustus

“Van wie is het”-deel 2

31 Augustus

Open dag

7 September

Airborne
10:00 uur verzamelen bij Uitvaartcentrum Mijnhart
(voorheen de Goede Herder kerk)

14-15 September

Kamp

21 September

Neem zwemspullen mee

28 September

Neem zwemspullen mee deel 2

Belangrijke data in de toekomst
Hieronder vind je een lijst met de belangrijkste data in de toekomst.
2013
19 oktober

geen opkomst

7 december
14 december
21 december
28 december

Kaarsenverkoop hele dag
Kaarsenverkoop hele dag
Kerstviering
Vakantie
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