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Scouting Jan Joosten

Dit is een extra nieuwsbrief ter aanvulling op de welpenweetjes van
september 2012.
Op zaterdag 20 oktober is de jaarlijkse JOTA/JOTI-opkomst gepland. We
proberen dan via internet en de ether contact te zoeken met andere
scoutinggroepen wereldwijd. De opkomst zal in het teken staan van
communicatie.
Gelijk aan het begin van de opkomst zullen Maks, Ralph en Matthijs
worden geïnstalleerd. Familie en vrienden zijn hartelijk welkom om dit
mee te beleven.
Op zaterdag 3 november is het jaarlijkse spetterfestijn weer gepland.
Even een aantal dingen op een rijtje.
Om 10.30u willen we vertrekken vanaf het scoutinggebouw richting
Maassluis. Het spetterfestijn wordt namelijk gehouden in zwembad “de
Dolfijn” aan de Sportlaan te Maassluis. Hier hebben we het hele zwembad
tot onze beschikking, waardoor ook de welpen van regio Noord aanwezig
kunnen zijn. Tussen 11.30u. en 12.00u. worden we daar verwacht. Om
12.00u. beginnen de waterspelen. Om 14.30u. zijn de spelen afgelopen,
waarna we om 15.00u zal de reis weer huiswaarts gaan. We rekenen erop
dat we om 16.00u thuis zijn. Alle kinderen worden thuis gebracht.
Graag wil ik uiterlijk zaterdag 21 oktober weten wie wel en wie
niet meegaat.
Het is raadzaam om alle spullen van uw kind(eren) mee te geven in een
stevige tas, met daarop een briefje geplakt met naam, adres en telefoonnummer erop. Het scoutfit mag thuisblijven en worden vervangen door
makkelijke kleding.
Meenemen:
•
zwemkleding
•
handdoek
•
flesje drinken
•
lunchpakketje
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De zelf meegebrachte lunch eten we op vlak voor we het zwembad
ingaan.
Voor een versnapering en drinken wordt gezorgd.
Tot 12.00u en na 15.00u kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0650128231. Tussen 12.00u en 15.00u kunt u bij eventuele calamiteiten
bellen naar “de Dolfijn”op telefoonnummer 010 – 5912876.
Als het goed is hebben we voldoende vervoer om met z’n allen daarheen
te kunnen rijden.
Tot zover weer de aanvullende nieuwsbrief. Bij vragen kunt u contact
opnemen met één van de leidinggevenden.
Met vriendelijke groet van:
Marrieleen, Frits, Harry & Arjan
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