Tweede helft van Januari 2021
Beste Verkenners en ouders,
Ook in de tweede helft van januari zullen we online opkomsten blijven draaien.
Gelukkig gaat dat helemaal goedkomen, doordat we samen (onder leiding van de SPL’s
en PL’s) ook online toffe activiteiten weten te doen. Hierbij de informatie over deze
tweede helft van januari, maar ook alvast een leuk vooruitzicht voor in februari: de
boerenkoolfuif!
Veel leesplezier en we zien elkaar online!
Groeten,
Boris en Laurens

Overvliegen van 30 januari uitgesteld
Na overleg met SPL’s Jesse en David hebben we besloten om hun
overvliegen naar de Rowans dat gepland stond op 30 januari nog even uit
te stellen. Het liefst zouden ze overvliegen als we weer bij de blokhut
opkomst mogen draaien, maarja wanneer mag dat weer? Voor nu
wachten we even de coronamaatregelen na 9 februari af en kijken we
daarna wanneer een goede datum is voor het overvliegen. To be continued…

Komende online opkomsten
Afgelopen zaterdag 16 januari hebben jullie samen bedacht wat jullie de komende
opkomsten willen doen en wie het gaan regelen (met onze hulp uiteraard). Dit hebben
we afgesproken:
•
•
•

Zaterdag 23 januari – Opkomst door de Haaien patrouille. Iedereen van
de Haaien + SPL Jesse zijn al om 13:30 aanwezig om voor te bereiden.
Zaterdag 30 januari – Opkomst door Weerwolvenman Simon samen met
de leiding. Simon is om 13:30 aanwezig om voor te bereiden.
Zaterdag 6 februari – Opkomst door de Cobra patrouille. Iedereen van de
Cobra’s + SPL David zijn al om 13:30 aanwezig om voor te bereiden.

Boerenkoolfuif: nieuwe datum 27 februari
Er is een datum bekend voor de Boerenkoolfuif. Op zaterdag 27 februari
start de boerenkoolfuif rond 17:00 en duurt tot
uiterlijk 20 uur. We hopen dat het idee van het
samen koken met Verkenners en Rowans bij de
blokhut en daarna online bijeenkomen door kan
gaan, maar ook als dit niet kan, gaan we een

manier vinden om de Boerenkoolfuif op 27 februari alsnog mooi te maken!
Daarom vragen we iedereen om zich op te geven via de volgende link (kosten
zijn 5 euro voor niet-leden):
https://sol.scouting.nl/as/form/34367/participant/new/
Naarmate de datum dichterbij komt laten we weten hoe de fuif er daadwerkelijk uit
gaat zien.

Herhaling: Uitleg van de online opkomsten
De komende online opkomsten blijven plaatsvinden via zoom van 14:00 uur
(inloop vanaf 13:50) en tot uiterlijk 15:30 uur.
De patrouille of Verkenner(s) die de opkomst
uitvoeren, worden om 13:30 verwacht om voor te
bereiden (zie kopje Komende online opkomsten)
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-online-opkomstenlincolngroep/ )
De link die je nodig hebt voor iedere opkomst staat onderaan deze
nieuwsbrief 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

Overzicht komende opkomsten
en belangrijke data
Komende opkomsten januari 2021
Zaterdag 23 januari

Online opkomst van 14 tot 15:30 uur (inloop
vanaf 13:50 uur). Zoomlink is op te vragen bij de
leiding.

Zaterdag 30 januari

Online opkomst van 14 tot 15:30 uur (inloop
vanaf 13:50 uur). Zoomlink is op te vragen bij de
leiding.

Data in de verdere toekomst – handig voor in de agenda
Meer info volgt nog over deze activiteiten

Zaterdag 27 februari

Zaterdag 24 juli t/m 1 augustus
2021

Geen middagopkomst, maar de Boerenkoolfuif van 17
tot 20 uur. Waarschijnlijk grotendeels online. Geef je
op via de link in deze nieuwsbrief
Jubileumkamp (zomerkamp) met Verkenners en
Rowans. Meer info volgt.

