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2 maart 2019
Speciale opkomst Welpen Shantihorde

Beste ouders/verzorgers van de Shanti Horde
Rots en Water opkomsten
Op zaterdag 16 maart en zaterdag 23 maart hebben wij twee opkomsten in teken staan van Rots en
Water. Deze opkomsten worden gegeven door Hilda van Rooijen, zij is gecertificeerd Rots en Water
trainer. Daarnaast is zij binnen Scouting Hellevoetsluis praktijkbegeleider, zij houdt de spelkwaliteit
van Bevers, Welpen en Explorers in de gaten. En zorgt samen met andere praktijkbegeleiders, o.a.
voor de trainingen van leidinggevenden en de ontwikkelingsmogelijkheden van leidinggevenden
binnen Scouting.
Waarom Rots en Wateropkomsten?
Rots en Water is een psychofysieke sociale competentietraining.
Waar kinderen spelenderwijs leren samen te spelen, samen te werken, samen plezier maken, eigen
en elkaars grenzen ontdekken, samen te leven in een wereld die snel verandert. Dit zijn aspecten die
wij binnen Scouting belangrijk vinden en ook wekelijks bewust maar grotendeels onbewust aanbod
komen.
Al spelenderwijs worden sociale communicatie en confrontatievaardigheden aangeleerd.
De Scouting gerelateerde spelen en fysieke oefeningen worden in hoog tempo afgewisseld met
momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.
Met behulp van Rots en Water willen wij het groepsproces binnen de Shantihorde, op een positieve
manier laten plaatsvinden.
Voor deze twee opkomsten is makkelijk zittende kleding (joggingbroek/trainingsbroek, t-shirt)
wenselijk. Je Scoutfit mag voor twee keer even thuisblijven.
In de zaal zullen we op blote voeten lopen. Neem wel een handdoek en zeep mee, zodat je
naderhand je voeten kunt wassen.
Deze opkomsten zullen plaatsvinden in:
Gymzaal De Branding
Branding 53
3224 GA Hellevoetsluis
We verzamelen beide opkomsten om 9.55 uur op de parkeerplaats.
De kinderen kunnen om 12.00 uur hier ook weer opgehaald worden.
Voor inhoudelijke vragen over Rots en Water kunt u contact opnemen met Hilda.
hilda@scoutinghellevoetsluis.nl
Met vriendelijke Scouting groeten,
Mera, Petra, Nancy, Sanne, Majel en Rosalie
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