Hallo Orca's en Ouders,
Bij deze de eerste brief van
een nieuw scoutingjaar:
2020!
Ook in dit jaar gaan wij weer
ons best doen om leuke
opkomsten voor te bereiden!
Natuurlijk zijn we al druk met
de voorbereidingen voor het
Zomerkamp wat de eerste
week van de zomervakantie
gehouden wordt!
Maar aller eerst, wij willen
jullie erop attenderen dat bij
een opkomst een compleet
Scout-Fit hoort. Dit betekent
dat iedereen een das en een
pet heeft. Maar dit houdt ook
in dat alle insignes en
badges op het Scoutfit zitten.
Als het uniform niet
compleet is, dan volgt daar
corvee op.
Grote fortschoonmaak
We zijn als speltak aan de
beurt voor de grote
fortschoonmaak donderdag
13 februari 2020.
De noodzakelijke GROTE
schoonmaak van ons
clubhuis, Fort Haerlem
organiseren we vier maal
per jaar, waarbij we de
ouders van de speltakken
vragen om hierbij te helpen.
Twee uurtjes even de
mouwen opstropen en het
werk is geklaard. Per keer
worden ouders/verzorgers
van twee speltakken
gevraagd te komen helpen,
zodat we steeds minimaal
10 paar helpende handen
hebben. Op deze manier
kunnen we dus in totaal vier
keer per jaar de algemene
ruimtes een frisse
schoonmaakbeurt geven,
zonder extra kosten te
moeten maken.
Dat is het u toch wel waard
voor een schoon clubhuis
voor onze scouts en uw

kinderen?
Voor de eerstvolgende
GROTE fortschoonmaak zijn
de ouders van de Shanti
Horde en van de Orca’s aan
de beurt.
U bent aan de beurt om te
komen helpen op:
Donderdag 13 februari
2020 van 19.30 tot 21.30
uur
We waarderen uw hulp, de
koffie & thee staan klaar.
Laat u even weten of we op
u kunnen rekenen?
Baden-Powell
Ieder jaar haalt Scouting
Hellevoetsluis geld op om
een spelpakket naar een
scoutinggroep in een arm
land te sturen. Dit gebeurt
altijd op Baden-Powell dag.
Er wordt met de hele groep
gezamenlijk geopend en
daarna gaat er een
collectebus rond. Deze
viering is dit jaar op 22
februari.
Truien, Vesten of T-shirts
Er is al eerder een mail
gestuurd naar de ouders
van de nieuwe Orca’s, maar
ook dit jaar willen we weer
truien, vesten of T-shirts
bestellen. Op de achterkant
staat het logo van de Orca’s
en op de voorkant staat je
eigen naam!
Hartstikke leuk natuurlijk om
naast je uniform te kunnen
laten zien dat je een trotse
Orca bent!
Geef zo snel mogelijk door
aan Esther of je iets wilt
bestellen en ook de maat.
Voorjaarsvakantie
Dit jaar is er in het eerste
weekend van de
voorjaarsvakantie geen
scouting, op zaterdag 29

februari dus lekker
uitslapen!
Jantje Beton
Zoals elk jaar doen
wij weer mee met
de collecte voor
Jantje Beton.
Hiermee steunen wij
het goede doel en
zorgen we voor geld
in de pot van de
Orca’s. De helft van
het opgebrachte
geld gaat naar
Jantje Beton en de
andere helft is voor
de Orca’s!
Op vrijdag 6 maart
zullen we beginnen
met collecteren. We
verzamelen tussen
19:00 en 19.15 uur
en zullen tot uiterlijk
20:30 collecteren.
We zoeken nog
ouders die deze
avond met de
leiding mee willen
lopen om de
collecte in goede
banen te leiden.
Opgeven hiervoor
kan via de e-mail bij
Esther. We
verwachten dat elke
Orca beide keren
aanwezig zal zijn!
Zaterdag 7 maart
zullen wij om 09.30
voor het Fort
verzamelen om dan
ook te collecteren.
Zorg ervoor dat je
op de fiets komt en
een compleet
Scout-Fit aan hebt
(dit is inclusief pet!).
Tip: doe er een trui
onder!
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Tom de Koning
Tom@scoutinghellevoetsluis.nl
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Vragen/Afmelden
Indien er vragen zijn, schiet
ons even aan of stuur ons
een mail. Bellen of Whatsappen kan natuurlijk ook!
Vergeet je niet af te
melden als je er niet bent!

Algemene agenda:
11-01
Opkomst Fort
10:00 – 13:00
18-01
Opkomst Fort
10:00 – 13:00
25-01
Opkomst Fort
10:00 – 13:00
01-02
Opkomst Fort
10:00 – 13:00
08-02
Opkomst Fort
10:00 – 13:00
13-02
Grote Fort schoonmaak
19:30 – 21:30
15-02
Opkomst Fort
10:00 – 13:00
22-02
Baden Powell dag
Opkomst Fort
10:00 – 13:00
29-02
GEEN OPKOMST
I.v.m. voorjaarsvakantie

