Nieuwsbrief

Scouting St.Laurentius
Beste Scouts,
ouders en geïnteresseerden,
Dit is de 1e nieuwsbrief van jg.5,
van en over onze groep.
Hij verschijnt vier keer per jaar.

…
… Onlangs weer leiding van de
groep op cursus is geweest? Ko,
Kriss en Kaa zijn een weekend lang
ondergedompeld in het nieuwe
welpenthema. Dat komt natuurlijk
ten goede aan hun spelaanbod!
… De boomhut al goed opschiet?
Dankzij een aantal
geweldig handige
doeners begint het
er op te lijken!
… Ons terrein een heel stuk groter is
geworden? Onze zeer capabele
stichting heeft geregeld dat we er
een flink deel bij hebben en een hek
dat weer decennia mee kan!
Voorlopig is het nieuwe terrein nog
nauwelijks toegankelijk, maar dat
komt uiteindelijk wel goed.

… Scouting in Alkmaar 100 bestaat?
Dat gaat gevierd
worden met
activiteiten voor
alle groepen
samen, waarover alle leden nog
worden ingelicht.
… Ons Jubileumjaar bijna ten einde
is? Een jaar terug vierden de
besturen ons 85jarig bestaan met
cake, volgende
maand tikken we
de 86 al weer aan.
Hier nog een link
naar een leuk
filmpje over ons jubileuminsigne:
http://bit.ly/2IpE7pt

Welpen
Laatst tijdens het openen
kreeg Jacala een raar bericht
van een Professor die aan het
experimenteren was met ui. Maar
helaas was zijn experiment in de
soep gelopen en stonk het heel erg
naar ui in het park. De welpen
hebben hun neuzen op scherp gezet
om de professor op het spoor te
zitten. Maar schijn bedriegt! Toen
we op het strandje terecht kwamen
liep het spoor dood. Na goed ruiken
in het park hadden de welpen de
professor gevonden die er ook naar
rook. Hij vroeg de Welpen om
te gekke experimenten te
doen en helpen met het
ontwerpen van een raket
(die niet naar ui stonk…).

Kabouters
De kabouters hebben proefjes
gedaan om een professor te
helpen de gestolen maan terug te
vinden. Dat hebben ze heel
goed gedaan door een mega
groot ruimteschip te bouwen
en op zoek naar de maan te gaan.

Verkenners
De verkenners zijn in februari op
Hikeweekend geweest samen met
de padvindsters. Ondanks de
winterkou hebben ze goed doorgelopen en hebben ze toch in een
shelter geslapen. Nu zijn
we aan het oefenen
voor de DSW. We hebben
al geoefend met het bouwen van
een brug en we gaan nog oefenen
met koken op kampvuur. We willen
natuurlijk nog hoger eindigen dan
de 10e plek van vorig jaar!

Padvindsters
De padvindsters hebben tijdens het
maken van een kampvuur
geprobeerd om cakejes te maken.
Niet zomaar cake, maar gebakken in
een sinaasappel. Bij
een aantal ging het
goed maar helaas
niet bij iedereen,
daar bleek toch te veel vocht nog in
de sinaasappel te zitten waardoor
het beslag te waterig bleef.

Explo’s
Het volgende stukje is tot stand
gekomen door middel van een
zogenaamd doorgeefverhaal:
> Daar ging de ijscoman, veelvuldig
vliegen naar Groenland, toen was
Kjelt's spraakgebrek volledig in
duigen. Weerwolf de Grote vond
Wilfred ijscoman vrij nuchter in het
mortuarium Rusland, viel toen door
Wilfred zijn schijfprobleem om
aanschouw het product,
ijs, waarmee water
heel erg cool kan
worden gebrand,
gefermenteerd,
geverfd en uiteindelijk was het lauw.

Stam
De Stam is toe aan ontspanning...
daarom gaan ze dat eind maart een
heel weekend lang doen! Ze gaan
met de hele speltak naar een
heerlijk huisje om bij te komen van
hun actieve opkomsten!
Agenda:
14 april: vossenjacht voor alle
speltakken, informatie volgt.
21 april: Scoutingwedstrijden voor
de Padvindsters en Verkenners.
11/12 mei: activiteiten ‘Scouting
Alkmaar 100 jaar’, info volgt.
e
2 juni: 2 barbecue V.V.S.T.L.

