Februari – Maart 2015
Beste Rowans en ouders/verzorgers,
U ziet het goed, een nieuwe lay-out in de nieuwsbrief. Sinds kort zijn we overgestapt op een nieuw systeem
voor het schrijven van de nieuwsbrieven en daar hoort ook een verse lay -out bij. Ook hebben wij als kader
besloten de nieuwsbrieven tegenwoordig per 2 maanden ipv 1 te schrijven. Dit sche elt ons namelijk een
hoop werk. Voor u alleen wat meer leeswerk, hou de nieuwsbrief daarom goed in de gaten. Ik wens u
alvast veel leesplezier in de nieuwe nieuwsbrief!
Mark

Ontwikkelingen
Zoals u inmiddels weet is Martin onlangs door het bestuur op non-actief gezet gevolgd door een opzegging
van zijn lidmaatschap binnen de groep. Dit heeft natuurlijk directe gevolgen voor ons allemaal en wij zullen
hem zeker missen, daar hij ontzettend veel voor ons betekende. Dit heeft als gevolg dat de rowans een
begeleiding missen. Voorlopig zullen Frederike en Hans van der Schoot afwisselend waarnemen voor
Martin. DIt is echter allemaal tijdelijk totdat ik een vaste vervanging heb gevonden om mij te komen
versterken bij de rowans. Verder wil ik u om begrip vragen voor het geval er de komende weken her en der
wat steekjes vallen. Als begeleiding en als teamleider werd ik namelijk nog opgeleid en begeleid in mijn
taken en dit zal ik de komende periode zelfstandig op moeten lossen. Ik hoop dat u hier begrip voor kan
hebben.

Carnavalsoptocht
Zoals voorgaande jaren zullen wij dit jaar weer de carnavalsoptocht begeleiden. Deze vind plaats op zondag
15 februari. Iedereen word om 11.00 uur verwacht bij het musis sacrum in Arnhem en dient een
lunchpakket bij zich te hebben. We verwachten dat iedereen hierbij aanwezig zal zijn aangezien we hier een
aardig bedrag voor de kas mee verdienen. We zullen rond 17.00 uur weer terug zijn bij het musis en daarna
is iedereen vrij om naar huis te gaan.

Hashtrack 2015
Van zaterdag 21- op zondag 22 februari doen wij mee aan de hashtrack. Dit zijn allemaal zotte opdrachten
die je via twitter binnen krijgt en die je in ruil voor punten op moet lossen. Hier is ook een overnachting aan
verbonden dus neem je slaapspullen mee!
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Overvliegen
Op zaterdagavond 28 februari gaan Gianni, Tim en Bas van de verkenners overvliegen. DIt wordt door de
rowans verzorgd. Het programma is al uitgewerkt door een aantal van jullie maar nu moet het nog
uitgevoerd gaan worden op de dag zelf. Graag wil ik van iedereen vragen om dus 28 februari al om 2 uur 's
middags aanwezig te zijn om alles klaar te gaan zetten en op te bouwen voor het overvliegen 's avonds.
voor avondeten wordt gezorgd.

Zaterdag 7 maart: geen opkomst!
Op zaterdag 7 maart is er geen opkomst vanwege een teamleiderstraining van scouting. De opkomst van
vrijdag 6 maart komt ook te vervallen ivm de groepsraad. Het hele weekend is er dus geen scouting voor de
rowans.

Explo challenge
Het weekend van 13,14 en 15 maart is de explo challenge. Hier is nog geen verdere informatie over bekend
dus deze zal nog via een aparte mail volgen. Houd uw mail dus in de gaten!

NLdoet klusdag
Dit jaar hebben wij ons opgegeven voor NLdoet. Op deze manier kunnen mensen zich vrijwillig opgeven om
te komen helpen met klussen die op en rond het clubgebouw moeten gebeuren. Hier hebben wij dus ook
een klusdag voor ingepland op zaterdag 21 maart. Hier worden jullie als rowan ook aanwezig geacht. De
precieze tijden worden nog vastgesteld dus zodra ik die weet horen jullie meer.

Tweede helft zomerkamp
Zoals eerder is gemeld wilden we een tweede helft van het zomerkamp houden tijdens het zomerkamp van
de welpen in de eerste week van de zomervakantie. Echter is het programma omgegooid dus is het plan nu
om ergens aan het einde van het seizoen een weekendkamp te organiseren ipv een gedeelte kamp in de
eerste week van de zomervakantie. Hier wil ik ook graag wat meer betrokkenheid van de rowans in de
voorbereiding, zodat we met z'n allen een leuk kamp gaan plannen.

Vanuit het bestuur
Alle persoonlijke gegevens van uw kind staan in Scouting on line (SOL). Dit is het systeem dat wordt
gebruikt bij inschrijvingen van activiteiten zoals kerstviering en zomerkampen. Wilt u controleren of die
gegevens correct zijn ingevuld?
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Programma Februari – Maart 2015
Vrijdag 6 februari

Max, Pionieren

Vrijdag 13 februari

Voorbereiding overvliegen

Zondag 15 februari

carnavalsoptocht

za 21/zo 22 februari

Hashtrack

Zaterdag 28 februari

Overvliegen (vanaf 2 uur 's middags)

Zaterdag 7 maart Geen opkomst!
13, 14 en 15 maart Explorer challenge
Zaterdag 21 maart NLdoet klusdag
Vrijdag 27 maart Installaties + Stefan

Belangrijke data in de toekomst

24 april Sint Joris
4 mei Dodenherdenking
13 t/m 16 mei Zomerkamp
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