Maart – April 2016
Beste Verkenners en ouders/verzorgers,
Het is alweer maar maart en er komen nog veel leuke activiteiten aan. Zo is de Sint joris, maar ook de RSW
die bijna kunnen gaan beginnen. Dus lees snel de nieuwsbrief door om op de hoogte te zijn van alle
activiteiten.

Boris, Peter en Michiel

Algemeen: Afmelden
We merken steeds vaker dat de afmeldingen een paar uur of de avond voor de opkomst gedaan worden.
Graag horen wij deze afmeldingen al veel eerder van te voren. Wij plannen onze opkomst enige dagen voor
zaterdag al helemaal in en rekenen dus op dat alle verkenners aanwezig zijn (tenzij eerder bekend).
Wanneer we een late afmelding krijgen kan het zijn dat ons programma niet meer gedaan kan worden wat
erg zonde is. Dus wij verzoeken u toch echt eerder af te melden, alvast bedankt!

Algemeen: Opkomst tijd
We zien ook steeds vaker dat alle Verkenners erg laat pas aanwezig zijn. De opkomst start al om 14:00,
maar in de praktijk zijn de Verkenners pas om 14:15 aanwezig en starten dan pas om 14:25. Onze
programma’s zijn gemaakt om vanaf al 14:00 tot 17:00 door te gaan. Dus we verzoeken alle Verkenners om
dus al eerder aanwezig te zijn dan 14:00. We zijn zelf ook al eerder aanwezig en we verwachten de
Verkenners al om 13:45. Hopelijk tot dan!

Zomerkamp: Enquête
We hebben inmiddels al het thema vrij gegeven van het Zomerkamp. Dit jaar is het thema Cast Away
(overleven op een onbewoond eiland). Omdat vorige jaar zo’n groot succes was hebben wij de enquête
weer terug gebracht. Voor wie de film nog niet hebben gezien kijk deze zelf nog om echt de sfeer van het
kamp te kunnen proeven. Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=PJvosb4UCLs
Enquête: https://goo.gl/k3luSv

12 Maart: Klusdag
Sinds een aantal jaar doen wij als Scoutinggroep ieder jaar mee met NL-doet, de grootste vrijwilligersactie
van Nederland. Dit betekent dat we met de groep en vrijwilligers, die zich via NL doet aanmelden, een
dagje gaan klussen aan de blokhut. Voor de Verkenners is er geen opkomst, ze klussen mee. Maar ook u als
ouder mag mee komen helpen. We kunnen alle hulp goed gebruiken. We starten om 10:00 uur met het
klussen. Er wordt natuurlijk voor wat eten en drinken gezorgd. We zullen uiterlijk om 17:00 uur klaar zijn.

Klust u als ouder ook gezellig mee? Laat het ons even weten via bestuur@lincolngroep.nl

8 t/m 9 april: RSW
De RSW komt er weer aan. Dit is een heel gezellig weekend kamp op de Waterberg (Achter de burgers Zoo)
waar alle Scouting groepen van onze regio verzamelen om tegen elkaar te strijden. In dit kamp zijn veel
verschillende grote activiteiten en spellen die op of rond de Waterberg gehouden zullen worden. Kom
erachter welke Scouting groep de betere is van onze regio of doe mee voor de gezelligheid en leer andere
scouting groepen kennen. Kortom het is heel erg leuk voor iedereen en geef je dus op!
Er komt nog een aparte e-mail met de inschrijf link, laat van te voren graag weten per e-mail of je interesse
hebt in de RSW. Wij van de verkenner leiding raden hem zeker aan!

23 april: Sint Joris
De St Joris komt er weer aan, hebben jullie ook zo’n zin, in een spannend verhaal, bij een gezellig
kampvuur,
of ga jij fanatiek, voor het spel, wat erop volgt?
Natuurlijk mag het ook voor allebei.
Schrijf je dan in via, de volgende link
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=14984
De tijden zijn wel wat anders dan normaal. Je kunt binnen lopen, op zaterdag 23 april, vanaf 19:00 uur,
maar we starten echt om 19:30 uur, met het programma.
Als je jezelf opgeeft en daar gaan wij natuurlijk vanuit, vergeet dan niet je ouders, broertjes en zusjes op te
geven, als deze meekomen. Deze zijn van harte welkom. We vragen voor deze avond wel 2,50 euro per
persoon.

25 t/m 30 Juli : Zomerkamp
Dit jaar valt de vakantie erg laat dus we gaan vanaf 25 t/m 30 juli op zomerkamp met de Verkenners. Dit
jaar wordt het ST. Walrick bij Nijmegen gelegen. Dit keer duurt het zomerkamp in tegenstelling tot vorige
jaar 1 dag langer dus nog meer Fun! De kosten zijn 135 euro per Verkenner. De komende maanden zal er
meer informatie vrij komen over het zomerkamp.
Inschrijven: https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=14516
Schrijf je snel in zodat we als leiding al kunnen beginnen met voorbereidingen.

Programma Maart – April 2016
5 maart Gewone opkomst
12 maart Geen opkomst
Klusdag zie stukje nieuwsbrief
19 maart Gewone opkomst
26 maart Gewone opkomst
2 april Gewone opkomst
8/9/10 april RSW
16 april Gewone opkomst
23 april Sint Joris
30 april Gewone opkomst

Belangrijke data in de toekomst

17 t/m 19 april
24 april
4 mei
Vanaf 18 juli

RSW
Sint Joris
Dodenherdenking om 19:00 in Oosterbeek
Zomerkamp

