Nieuwsbrief

Scouting St.Laurentius
Beste Scouts,
ouders en geïnteresseerden,
Dit is de 3e nieuwsbrief van jg.4,
van en over onze groep.
Hij verschijnt vier keer per jaar.

…
… er over scouting een heel positief
stuk stond in de HUFFPOST? Het
ging over de waarde van scouting in
de huidige maatschappij. In het
Engels geschreven natuurlijk, maar
zeer de moeite waard. Je kunt het
vinden via Google met de
zoektermen ‘huffpost adedayo
scouting’ of via bit.ly/2vHtRGo

De ‘Vrienden Van…’, die bij onze
groep hoort, heeft zijn eerste
schenking gedaan. Tijdens een
zeldzaam droog moment op kamp
heeft de groep o.a. een sleg en een
kloofbijl mogen ontvangen!

Bevers
… er op TEDx ook een heel mooi
fimpje over scouting staat? Het gaat
over een Deense leidster die vertelt
waarom ze doet wat ze doet en
waarom dat zo lonend is.
Dit kun je bij Google vinden met de
termen ‘tedx scouting’.

… dat er ondanks de ‘Gevonden
voorwerpen show’ (mail dd 16 aug.)
evengoed giga-veel
is blijven liggen?
Dit alles gaat naar
het goede doel.
De geweldige film
is -omdat het kanterug te zien op
bit.ly/2y7FItU
… dat er door een aantal mensen
van de groep keihard is gewerkt om
alle drijfnatte en modderige tenten
weer droog en schoon te krijgen?

Chapeau voor jullie inzet!!

Alle 6 de bevers zijn dit jaar
overgevlogen naar de kabouters/
welpen. Daar staan vast allemaal
nieuwe spannende avonturen op ze
te wachten. Gelukkig hebben we al
6 nieuwe bevers die staan te
popelen om te starten. Vanaf
14 oktober beginnen de nieuwe
bevers. Ondanks dat we de vorige
bevers erg gaan missen hebben we
er erg veel zin in!

Welpen
We hadden
afgelopen keer
20 jongens, dus
alle vier de nesten waren bezet!
Jakala heeft alles verteld over hoe
we openen (wij djb djb / wij dob
dob…) en sluiten (rechts over
links…) en dat ging al heel goed.

Kabouters
De kabouters hadden en een heel
nat maar heel leuk kamp! De eerste
opkomsten namen we afscheid van
onze oudste dames terwijl we
ons vol aten! Heel veel
plezier bij de pv, we gaan
jullie missen!
Welkom voor de nieuwe
kabouters! We hebben
er veel zin in dit jaar!

Padvindsters
Na alle showbizz
en regen van het
kamp gaan we
nu weer over op
de normale gang van zaken.
We hebben de eerste opkomst
gebruikt om onze vakantieverhalen
te vertellen en er ook nog een paar
nieuwe bij te bedenken. Het
komend jaar gaan we verder met
een grotere groep.
Welkom overvliegers
en alle meiden van
buitenaf. We maken er
met z’n allen een mooi seizoen van!

Verkenners

Explo’s
We hebben met het overvliegen
helaas afscheid moeten nemen van
Jacala.
We gaan haar erg missen en wensen
haar veel plezier bij de Stam!
Agenda:
7 oktober: welpen en kabouters (en
andere enthousiaste leden) doen
mee aan de jeugdoptocht.
Meer info volgt.
13/14 oktober: inleveren boekjes
scoutingloterij
14 oktober: Reünie oud-leden
vanwege ons 85 jarig bestaan. Dus
hoort zegt het voort!
14 oktober: Eerste opkomst nieuwe
bevergroep.
20/21 oktober: Jota
Ps. Kijkt u nog even naar onze
vacature van penningmeester?

