Hallo Orca’s en Ouders:
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!
In deze brief staat het
programma tot en met de
kerstvakantie.
In de winter zullen wij
opkomsten draaien van
09:30 tot 12:30 op het Fort.
Kiss and ride
Op het fort zal er elke
opkomst een kiss and ride
zijn. Dit houdt in dat u met
de auto uw kind afzet en
ophaalt binnen een tijdsblok.
Als uw kind met de
fiets/lopend komt zullen
hiervoor vakken
aangewezen worden.
Gezondheidscheck
Voorafgaand aan elke
opkomst wordt er van u
gevraagd om (samen met
uw kind) een
gezondheidscheck in te
vullen. Deze moet voor de
opkomst ingevuld zijn! De
gezondheidscheck zal
maximaal twee weken
bewaard worden.
CWO-insigne
Ook dit jaar zullen we weer
gaan werken aan het CWO-insigne.
De eisen voor het behalen
van het CWO-I zijn dit jaar
aangescherpt. 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.

De overige insignes zullen
31 oktober tijdens de
opkomst bekend gemaakt
worden!

- Orca’s petje mét
embleem
(via Scouting
Hellevoetsluis)

Installatie
Dit winterseizoen zullen de
nieuwe Orca’s geïnstalleerd
worden. Deze datum staat
op 14 november om 11:30.
We zijn aan het kijken hoe
ouders digitaal mee kunnen
kijken met het installeren,
meer informatie zal nog
volgen.

Op 7 november zal de
Mobiele ScoutShop van
10:00u – 14:00
aanwezig zijn op het
Fort om de nodige
spullen aan te kunnen
schaffen.

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
wat aan hebt !)
- Koningsblauwe das
(via ScoutShop)
- Wereld scouting insigne
jongens (=PAARS)
(via ScoutShop)
- Evt. Dasembleem
Scouting Hellevoetsluis
(via Scouting Hellevoetsluis)
- Orca’s speltakteken
(via Scouting Hellevoetsluis)
- Naambandje ‘Scouting
Hellevoetsluis’
(via Scouting Hellevoetsluis)
- ‘Adriaan Witte Wacht’
naambandje
(via Scouting Hellevoetsluis)

Sinterklaasopkomst
2020
Dit jaar is het weer tijd
om Sinterklaas te vieren.
Dit doen we altijd met
het dobbelspel. Dit jaar
doen we dat op 5
december. Dat houdt in
dat de Orca’s een
cadeautje meenemen
dat voor iedereen leuk
kan zijn met een waarde
van maximaal €5,-.
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Tijdens de opkomst
zullen we dobbelen om
de cadeautjes en aan
het einde van de
opkomst gaat iedereen
met een leuk
kleinigheidje naar huis.
Kerstopkomst
Dit jaar zullen we op 19
december een
kerstopkomst houden.
We zijn momenteel nog
aan het kijken wat de
mogelijkheden zijn,
meer informatie zal nog
volgen.
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

Vergeet je niet af te melden
als je er niet bent!

www.scoutinghellevoetsluis.nl

Check ons op Facebook!

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, het logo
van Scouting Hellevoetsluis
en de voornaam staan op de
voorkant.
De truien, vesten en/of shirts
kunnen besteld worden bij
Esther via de mail op app.

Agenda:
31-10
Opkomst Fort
09:30-12:30
7-11
Mobiele scoutshop aanwezig - Fort
09:30-12:30
14-11
Installeren - Fort
09:30-12:30
21-11
Opkomst Fort
09:30-12:30
28-11
Opkomst Fort
09:30-12:30
5-12
Sinterklaasopkomst – Fort
09:30-12:30
12-12
Opkomst Fort
09:30-12:30
19-12
Kerstopkomst
26-12
GEEN OPKOMST
i.v.m. kerstvakantie

