Beste ouders/verzorgers van ………………………………,
Via deze brief informeren wij u over de komende opkomsten.
Opkomsten agenda:
13 oktober 2018 Gewone opkomst. / Ouderbijeenkomst.
20 oktober 2018 Jota/Joti met andere opkomsttijden.
27 oktober 2018 Geen opkomst i.v.m. Herfstvakantie.
03 november 2018 Gewone opkomst.
10 november 2018 Gewone opkomst. / Scoutshop aanwezig.
17 november 2018 Intocht Sinterklaas
24 november 2018 Installatie opkomst.
01 december 2018 Sinterklaas op bezoek.
08 december 2018 Gewone opkomst.
15 december 2018 Kerstviering met andere opkomsttijden. Verder info volgt zo snel mogelijk.
13 oktober:
Op deze zaterdag bent u vanaf 12.15 uur van harte welkom in ons lokaal. Wij zullen ons als leiding
aan u voorstellen en vertellen wat wij allemaal doen bij Scouting Hellevoetsluis en de Voornse
Trekkers Horde. U krijgt hiervoor deze week een uitnodiging.
20 oktober:
Op zaterdag 20 oktober hebben we dan weer de jaarlijkse JOTA (Jamboree On The Air). We gaan op
deze dag zenden en proberen contact te leggen met andere scouts van over de hele wereld. De
opkomst duurt deze dag wat langer dan gebruikelijk.
We beginnen gewoon op het fort om 10.00 uur maar sluiten om 12.30 uur !
Het zou fijn zijn als er op 20 oktober wat ouders zouden kunnen meehelpen.
We hebben dan een erg druk programma met spannende onderdelen waarbij we graag wat extra
handen kunnen gebruiken. Zo gaan we dit jaar bijvoorbeeld voor de eerste keer met de welpen
solderen ! Dat is een activiteit, die we natuurlijk met de grootste voorzichtigheid en veiligheid willen
begeleiden. Hebben we niet genoeg helpende handen, kunnen we dit onderdeel i.v.m. de veiligheid
niet door laten gaan en dat zou jammer zijn.
Wilt u helpen op 20 oktober ? geef dit dan zo snel mogelijk door aan ons !
Voor deze opkomst geldt heel graag : Tijdig afmelden bij afwezigheid !
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10 november:
Vandaag zal de mobiele Scoutshop bij ons op het fort aanwezig zijn. Onze nieuwe leden kunnen hier
de benodigdheden voor de installatie aanschaffen. U krijgt hierover nog apart bericht. Naast deze
benodigdheden heeft de Scoutshop voor een ieder wel iets leuks in huis. Ga dus vooral even langs!
17 november:
Vandaag komt de goedheiligman weer uit het verre Spanje bij ons in Hellevoetsluis aan. Omdat wij
graag goed zicht hebben op de Sint en zijn Pieten vragen we jullie om om 9.45 uur uiterlijk aanwezig
te zijn. Zo kunnen we een mooi plekje uitzoeken bij de intocht.
24 november:
Vandaag gaan wij de nieuwe welpen installeren.De kinderen die geïnstalleerd gaan worden krijgen
hier apart bericht van.
Overige zaken:
Mochten er vragen zijn t.a.v. van de komende opkomsten dan horen wij dit graag via onderstaand
mailadres of na de opkomst. De gewone opkomsttijden zijn altijd van 10.00 – 12.00 uur. Als uw kind
niet aanwezig kan zijn, graag doorgeven aan de leiding. Dit kunt u doen door te mailen naar
voornsetrekkershorde@scoutinghellevoetsluis.nl of dit op zaterdagochtend door te geven via het
telefoonnummer van het Fort-Hearlem 0181-311648

Met vriendelijke groet,
Het leidingteam van de Welpen Voornse Trekkers Horde
Sandor, Bianca, Quinten, Michelle en Frida

