Hallo Orca’s en Ouders:

wat aan hebt !)

Jammer genoeg zitten de
zeilopkomsten er weer op
voor dit seizoen! Maar niet
getreurd, deze winter staat
er weer een leuk en druk
programma klaar!

- Koningsblauwe das
(via ScoutShop)

In deze brief staat het
programma tot en met de
kerstvakantie.

- Evt. Dasembleem
Scouting Hellevoetsluis
(via Scouting Hellevoetsluis)

CWO-insigne
Ook dit jaar zullen we weer
gaan werken aan het CWO-insigne.

- Orca’s speltakteken
(via Scouting Hellevoetsluis)

De eisen voor het behalen
van het CWO-I zijn dit jaar
aangescherpt zijn. Naast de
tijd die we tijdens de
opkomsten aan de theorie
besteden, zullen de Orca’s
ook een theorie- en
praktijkexamentje moeten
afleggen om deze
kwalificatie te behalen. Dit
zal tijdens de opkomst
gedaan worden en wordt
van tevoren aangegeven.
Installatie
Dit winterseizoen zullen de
nieuwe Orca’s geïnstalleerd
worden. Deze datum staat
op 16 november om 11:30.
Natuurlijk zijn de ouders
uitgenodigd om naar het
installeren te komen kijken!
Een lijstje van wat de Orca’s
nodig hebben om
geïnstalleerd te worden
volgt hieronder.
Let op! Zonder deze spullen
kunnen wij uw kind niet
installeren!

Wij willen u vragen de
insignes nog niet op het
uniform te naaien maar in
een zakje mee te geven.
Wat is er nodig?
- Blauwe Scout-Fit
(TIP: neem ‘m een maatje
groter, zodat je bij de
Zeeverkenners er ook nog

- Wereld scouting insigne
jongens (=PAARS)
(via ScoutShop)

- Naambandje ‘Scouting
Hellevoetsluis’
(via Scouting Hellevoetsluis)
- ‘Adriaan Witte Wacht’
naambandje
(via Scouting Hellevoetsluis)
- Orca’s petje mét
embleem
(via Scouting Hellevoetsluis)
Op 9 november zal de
Mobiele ScoutShop van
10:00u – 14:00 aanwezig
zijn op het Fort om de
nodige spullen aan te
kunnen schaffen.
Ook zal er een Scouting
Hellevoetsluis lid met een
tafeltje aanwezig zijn om
ook bij haar de spullen de
kunnen kopen.
Pinnen is bij haar helaas
niet mogelijk.

Sinterklaas
Op 16 november zal ook de
Sint aankomen in de
Vesting. Wij zullen daar met
de Orca’s gaan kijken.
(Tip: geef uw kind een extra
dikke trui mee voor onder de
scoutfit!) Hierna zullen wij
om 11:30 beginnen met het
installeren.
Sinterklaasopkomst 2019
Dit jaar is het weer tijd om
Sinterklaas te vieren. Dit

doen we altijd met het
dobbelspel. Dit jaar
doen we dat op 30
november. Dat houdt in
dat de Orca’s een
cadeautje meenemen
dat voor iedereen leuk
kan zijn met een waarde
van maximaal €5,-.

Tijdens de opkomst
zullen we dobbelen om
de cadeautjes en aan
het einde van de
opkomst gaat iedereen
met een leuk
kleinigheidje naar huis.
Onderhoudopkomst
Omdat het schuren en
lakken van al het
houtwerk dat van de
boten afkomt elk jaar
een hoop werk is,
roepen we altijd de hulp
in van ouders.
Op zaterdag 9
december zullen we
dan ook een
ouderopkomst houden.
Deze opkomst duurt van
09:30 tot 13:00 en het is
de bedoeling dat al het
houtwerk geschuurd
wordt. Zonder deze
extra tijd en hulp is het
niet mogelijk het
schuurwerk af te krijgen,
dus we rekenen op
zoveel mogelijk hulp!
Aanmelden kan bij
Esther via de mail op:
esther@scoutinghellevo
etsluis.nl
Uiteraard zorgen wij
voor thee/koffie en
lunch!
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Vergeet je niet af te melden
als je er niet bent!

www.scoutinghellevoetsluis.nl

Check ons op Facebook!

Natuurlijk zijn we er nog niet
als het houtwerk geschuurd
is: er moet ook nog een
gelakt worden. Dit wordt
gedaan op zaterdag 4
januari om 11:00. Om dit zo
makkelijk mogelijk te maken,
zijn we op zoek naar 5
ouders die ons die dag
maximaal 2 uurtjes willen
helpen.
Aanmelden hiervoor kan ook
bij Esther via de mail.
Kerstopkomst
Dit jaar zullen we op 21
december een
kerstopkomst houden in de
avond, we zullen met de
hele groep gezellig eten (de
leiding regelt het eten!). We
starten om 17:30 en het is
afgelopen om 20:30.
Truien en T-Shirts
Omdat het in de zomer
meestal best warm is en in
de winter best koud, is er de
mogelijkheid om een T-shirt,
vest en/of een trui met je
naam er op te kopen.
Op het T-shirt, vest of trui
staat het logo van de Orca's
op de achterkant en het logo
van Scouting Hellevoetsluis
en de naam op de voorkant.
De kosten hiervan zullen
binnenkort bekend worden
en er zal nog een aparte
mail over gestuurd worden.

Vragen/Afmelden
Indien er vragen zijn, schiet
ons even aan, stuur ons een
mail of appje.
Vergeet je niet af te
melden als je er niet bent!

Agenda:
26-10:
GEEN OPKOMST i.v.m. herfstvakantie
02-11
Start Winterplanning! Opkomsten op het
fort. 10:00u – 13:00u
09-11:
Mobiele ScoutShop op het Fort
Opkomst Fort
10:00u – 13:00u
16-11:
Sinterklaasintocht & installeren
Opkomst Fort
10:00u – 13:00u
11:30 Installeren
30-11:
Sinterklaasopkomst
Opkomst op het fort
10:00u – 13:00u
07-12:
Schuuropkomst
Opkomst Fort
10:00-13:00
14-12
Opkomst Fort
10:00 – 13:00
21-12
Kerstopkomst in de avond!
17:30 – 20:30 Fort
28-12:
Geen opkomst i.v.m. Kerstvakantie!
04-01
Geen opkomst
Let op: wel onderhoud met ouders
vanaf 11:00

