Van harte welkom bij de Welpen Shanti Horde Hellevoetsluis !
Bij deze ontvangt u wat algemene informatie van onze speltak.
Wij spelen ons spel in de leefgebieden uit het Jungle Boek van Rudyard Kipling.
Zo staat bijvoorbeeld de Raadsrots voor identiteit, de Guha grotten voor
creativiteit, de Khaali Yaga vlakte voor sport en spel, enz. enz.
De naam van onze horde is gebaseerd op het personage Shanti.
Zij is de vriendin van het hoofdpersonage Mowgli.
Deze naam vonden we goed passen bij een echte meidengroep.
Ook de welpennamen van de leiding zijn gebaseerd op personages uit het
Jungle Boek.
Onze leiding bestaat uit de volgende mensen :
Nancy Lensen
Scoutingnaam : Ikki (het stekelvarken)
dinohellevoetsluis@outlook.com
Mera Kap
Scoutingnaam : Baloe (de beer)
mera@scoutinghellevoetsluis.nl
Majel Kap
Scoutingnaam : Kaa (de slang)
majel@scoutinghellevoetsluis.nl
Sanne Driessen
Scoutingnaam : Rikki Tikki Tavi (het stokstaartje)
sanne@scoutinghellevoetsluis.nl
Petra Vangerven
Scoutingnaam : Raksha (de moederwolf)
Petra@scoutinghellevoetsluis.nl

Rosalie Hasnaoui
Aspirant leiding
rosalie@scoutinghellevoetsluis.nl
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Als u vragen heeft, afmeldingen, informatie of zomaar een praatje :
U mag ons altijd even mailen of ons gewoon even aanspreken op het fort.
Tijdens opkomsten buiten het fort geven wij ook ons 06-nummer aan u.
Wilt u A.U.B. dit nummer alleen voor die gelegenheden gebruiken ?!
Voor telefonisch afmelden kunt u op zaterdagochtend ook rechtstreeks naar
het fort bellen : 0181 311648.
Wijzigingen van de gegevens van uw kind dient u zelf door te geven.
Dit kan via www.sol.scouting.nl (Scouts Online).
(adreswijzigingen, email adressen, bankgegevens enz.)
We zouden het erg prettig vinden als u wijzigingen ook aan ons persoonlijk
even doorgeeft zodat we zeker weten dat communicatie aankomt.
(dit kan gewoon via de mail)

We hebben ook een groepsapp voor alle ouders.
Hier heeft u de QR code van deze app-groep.

Let op :
Dit jaar bestaat Scouting Hellevoetsluis 65 jaar !
Om dit te vieren houden we komende zomer een groot groepskamp !
Dit kamp vindt plaats tijdens de eerste week van de zomervakantie.
Van zondag 21 juli tot donderdagavond 25 juli 2019 !!!
Hou deze datum dus vrij !
De Shanti Horde heeft ook een eigen Facebook-pagina, zoek ons op !
Heeft u bezwaren tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op Facebook, laat ons dit dan even weten.
(Wij houden ten allen tijden rekening met de privacywetgeving)
Hopelijk heeft u zo voldoende informatie.
Heeft u nog vragen, schroom dan niet !
Vriendelijke groeten,
Welpenleiding Welpen Shanti Horde

