Datum:
Betreft:

28 oktober 2017
Opkomsten/ bijzonderheden Welpen Rimboe Horde

Beste ouders/verzorgers van ………………………………,
Via deze brief informeren wij u over de komende opkomsten. En een aantal bijzonderheden binnen de
groep.
Opkomsten:
4 november 2017
Ouder-kind opkomst
11 november 2017
Installatie opkomst, Scoutshop
18 november 2017
Intocht Sinterklaas
25 november 2017
Gewone opkomst
2 december 2017
Gewone opkomst, sinterklaas komt langs
9 december 2017
Gewone opkomst
15 december 2017
Kerstopkomst (vrijdagavond)
23 december 2017
Geen opkomst i.v.m. kerstvakantie
30 december 2017
Geen opkomst i.v.m. kerstvakantie
6 januari 2018
Eerste opkomst van het jaar, gewone opkomst tijden
4 november Ouder-kind opkomst
Vandaag zijn alle ouders/verzorgers uitgenodigd om een opkomst met ons mee te draaien. We zullen u
onder andere vertellen welke activiteiten we dit jaar gaan ondernemen en wat de installatie voor de
nieuwe welpen precies inhoud.
Wij hopen dat er van ieder kind minimaal 1 ouder aanwezig kan zijn gedurende deze opkomst.
Wij ontvangen graag bericht of dat u wel/niet aanwezig kunt zijn.
Verder willen we u vragen of dat uw kind een hamer mee zou willen geven, deze gaan we namelijk
tijdens de opkomst gebruiken. De opkomst tijden zijn gewoon van 10.00 tot 12.00 uur.
11 november, Installatie/Scoutshop:
De nieuwste welpen worden vandaag geïnstalleerd. Dat is groot feest natuurlijk.
Ouders/broertjes/zusjes/opa’s/oma’s enz. zijn om 11.30uur van harte welkom.
Vandaag komt ook de Scoutshop naar het fort. Dit is het ideale moment om nog wat leuke dingen te
kopen. De mobiele Scoutshop staat bij het fort van 11.00-14.00 uur.
Voor de installatie zijn een aantal zaken belangrijk om aan te schaffen. De volgende artikelen zijn te
bestellen via de scoutshop: https://www.scoutshop.nl/nieuw-bij-scouting/welpen.html?p=1
- Blouse groen
- Das Koningsblauw
- Installatie teken
- Speltak teken welpen
En een aantal artikelen zijn te koop via scouting Hellevoetsluis
- Groepsbandje
- Naambandje Rimboe Horde
-Das-embleem.
Er zal een moment komen wanneer u deze bij scouting Hellevoetsluis kunt aanschaffen.
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 NL64INGB0000242435

18 November, Sinterklaasintocht
We gaan naar de intocht van Sinterklaas. We verzamelen om 9.45 uur en gaan dan lopen naar de intocht.
Graag uw kind warm aankleden!
2 december, sinterklaas komt langs
Op zaterdag 2 december zal sinterklaas een bezoek brengen aan scouting Hellevoetluis. Gezien de
verschillende leeftijden willen we u vragen, uw kind het Sint ‘’geheimpje’’ te bewaren ;)
15 December, Kerstopkomst (Vrijdagavond)
Op 15 December hebben wij onze kerstopkomst, gelijk ook de laatste opkomt van 2017. Wij zullen net als
vorig jaar, ook dit jaar weer meedoen met de lichtjestocht door de vesting van Hellevoetsluis. De tijden
van deze opkomst en verdere bijzonderheden zullen in een aparte brief aan u bekend gemaakt worden .
6 januari, eerste opkomst:
Vandaag zal alweer de eerste opkomst zijn van 2018. Op deze dag zullen er gewone opkomst tijden
gelden.
Overige zaken:
De gewone opkomsttijden zijn altijd van 10.00 – 12.00 uur.
Als uw kind niet aanwezig kunt zijn, graag tijdig doorgeven aan de leiding. Dit kunt u doen door te mailen
naar rimboehorde@scoutinghellevoetsluis.nl of dit op zaterdagochtend door te geven via het
telefoonnummer van het Fort-Hearlem 0181-311648 of op ons mobiele nummer
Heeft u vragen, mail/bel/kom gerust naar ons toe voor of na de opkomst.
Met vriendelijke groet,

