Datum
Betreft

12 mei 2017
Opkomsten mei-juni-juli

,

Agenda ( tijden onder voorbehoud):

Datum

Bijzonderheden
13-mei Jungledag
20-mei Gewone opkomst

Tijden
10.00 tot 14,30 uur
10.00 tot 12.00 uur

Oudste welpen kijken bij Orca's
27-mei Oudste Bevers komen kijken
3-jun Oudste welpen kijken bij Landverkenners
10-jun Oudste welpen kijken bij Luchtverkenners

10.00 tot 12.00 uur
10.00 tot 12.00 uur
10.00 tot 12.00 uur

Oudste welpen bij Amfibieën
17-jun Scoutshop in Hellevoetsluis
24-jun Laatste opkomst voor zomerkamp
8 tm 14 juli Zomerkamp!!

10.00 tot 12.00 uur
10.00 tot 12.00 uur

Beste ouders, lieve welpen,
Hierbij de brief met informatie over de opkomsten tot aan de zomervakantie.
Verder een bericht van het bestuur en de actie statiegeld flessen.
Tijdens de volgende opkomsten zijn de oudste welpen een aantal keer kijken bij hun mogelijk nieuwe
speltak. De ouders van deze welpen hebben al een brief ontvangen over waar/wanneer de
kijkopkomsten plaatst vinden.
Bij de welpen Rimboe Horde komen op 27 mei gezellig de bevers kijken. We verwachten dan van onze
welpen dat ze zich natuurlijk van hun beste kant laten zien 
Verder is er ook weer Hart & Sport, deze kinderen komen kennis maken met scouting Hellevoetsluis en
het zou dus zomaar eens kunnen dat ze een opkomst met ons meedraaien.

Aandachtspunten opkomsten
Mocht uw kind een keer niet kunnen, wilt u uw kind dan telefonisch afmelden of via de mail.
Verder verwachten we dat de kinderen gekleed zijn om vies te worden, en zou u zeker nu het mooier
weer word uw kind iets onder de blouse aan willen laten trekken. Wanneer de blouse dan toch te warm
blijkt, kan deze uitgetrokken worden zonder dat er kinderen in hun blote buik lopen.
Bericht van bestuur en groepsbegeleiding:
Het is goed u als ouders van de welpen Rimboe Horde even bij te praten.
U heeft ongetwijfeld gemerkt dat het leidingteam van de Rimboe Horde de laatste maanden onderbezet
was. Met het vertrek van Daphne was deze alleen maar zwakker geworden. Zo af en toe kon leiding
van o.a. de zeeverkenners en Shanti horde bijspringen of deden de welpen een keer mee met de
orca's. Al met al heel fijn dat er meegedacht werd, maar voor Jinke en Fleur bleef het zwaar. We

Scouting Hellevoetsluis ● Plein Fort Haerlem 1 ● 3221 WB Hellevoetsluis
postadres Postbus 235 ● 3220 AE Hellevoetsluis
tel +31 (0)181 311 648 e-mail info@scoutinghellevoetsluis.nl web www.scoutinghellevoetsluis.nl
kvk 244,3786 bank 24.24.35

hebben veel bewondering voor hun inzet en vastberadenheid om met onverminderd enthousiasme de
welpen een leuke opkomst te geven.
Nu kunnen we gelukkig goed nieuws melden. Voor de laatste 8 opkomsten van dit jaar wordt het
leidingteam aangevuld met Suzanne Weerheim, een ervaren oud-welpenleiding, zij draait 6x mee. Ook
gaat Marit van den Engel, zus van Jinke, een flink aantal keren meedraaien. Marit gaat nl. mee op kamp
en kunnen de welpen alvast kennis met haar maken en kan Marit wegwijs gemaakt worden in de
wondere wereld van het welpen Jungleboek. Af en toe zal leiding van de Shanti horde nog bijspringen.
Tegelijkertijd zal Hilda van Rooijen het leidingteam ondersteuning met het programma en bij staan waar
behoefte is.
Het programma voor deze laatste 8 opkomsten is uitgewerkt en taken zijn verdeeld. Ook de
voorbereiding op het kamp is hierin meegenomen.
Kortom, we zijn heel blij met de waardevol hulp van Suzanne, Hilda en de Shanti horde en natuurlijk de
komst van Marit voor de laatste opkomsten dit jaar. Iedereen heeft er zin in en wij hebben er alle
vertrouwen in dat het nog hele leuke opkomsten gaan worden en een superleuk kamp.
Met vriendelijke scoutinggroet,
Lauret Tromp, voorzitter
Lauret@scoutinghellevoetsluis.nl
Actiegeld statiegeld flessen voor zomerkamp!
We zijn al eerder bezig geweest met een flessenactie. Dit zouden we graag weer oppakken om iets
extra’s te kunnen doen tijdens het zomerkamp! Hebben jullie nog lege statiegeld flessen over, lever ze
dan vooral in bij de Rimboehorde. Je kan natuurlijk ook vragen of mensen in je buurt willen mee helpen
met sparen. Je kunt ze elke zaterdag bij ons in het lokaal inleveren.
Zomerkamp
Er hebben zich dit jaar 12 welpen aangemeld om met ons mee te gaan op zomerkamp!
De ouders van deze welpen ontvangen nog een uitnodiging voor de ouder avond waarin we zullen
vertellen waar we heen gaan op kamp en wat het thema van dit jaar is..
Misschien hebben jullie het al gemerkt maar af en toe posten we een hint op facebook.
Verder zullen sommige opkomsten…. Iets te maken hebben met het thema…. Maar we verklappen
natuurlijk niet alles
Heeft u nog vragen of wilt u iets anders aan ons kwijt?
Aarzel niet maar neem contact met ons op.
Met vriendelijke scoutinggroet,
Het leidingteam van de Welpen Rimboe Horde
rimboehorde@scoutinghellevoetsluis.nl
Mobiel: 06-29916452

