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Scouting Jan Joosten

Na een hele periode van vakantie hebben we inmiddels de eerste opkomst
van het nieuwe scoutingseizoen weer achter de rug. De eerste weken
school zijn een feit en het gewone ritme went snel. Hopelijk heeft u een
fijne vakantie gehad met uw kind(eren). Het maakt dan niet heel veel
verschil of je nu thuis blijft of weg gaat. Even een paar weken weg uit de
dagelijkse werkzaamheden is goed. Weer even opladen heeft iedereen zo
nu en dan nodig. Hopelijk is dat ook gelukt.
Ook wij als leiding hebben weer zin om er tegenaan te gaan en een nieuw
uitdagend programma te verzinnen voor ‘onze’ welpen. De welpenweetjes
houden u weer op de hoogte van de activiteiten tot aan de eerste opkomst
in 2013.
Terugblik
*
Activiteiten
Het zomerkamp is een fijne afsluiter geweest van het vorige seizoen.
Marrieleen en Janienne hebben weer alles uit de kast gehaald, om er een
daverend succes van te maken. De kinderen hebben genoten en wij als
leiding zeker net zoveel. Dit jaar gaan we proberen om onze
kampbevoegdheid te behalen, zodat we in het vervolg ook (als we dat
willen), naar een andere locatie kunnen gaan.
Vooruitblik
*
Groepssamenstelling
In de groep is wel één en ander gewijzigd. Gerlize heeft besloten om van
scouting af te gaan, wat we natuurlijk erg jammer vinder, maar ook goed
kunnen begrijpen. Thomas, David, Roan en Petro zijn afgelopen opkomst
overgevlogen naar de scouts. Zaterdag hadden we daarom een aantal
nieuwe kinderen die graag bij onze welpengroep kwamen kijken.
Natuurlijk hopen we dat ze blijven!
Ook binnen de leiding is er een verandering gekomen. Janienne heeft
besloten ons te verlaten, wat we erg betreuren. Ze nam Marrieleen en mij
veel werk uit handen.
Door haar vertrek hebben we besloten dan Marrieleen voortaan de
wachtlijst en de ledenlijst bij gaat houden. Nieuwe aanmeldingen kunnen
bij haar worden opgegeven!
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Zaterdag heeft Adwin van der Sluis meegelopen. Hij denkt erover om ook
leiding te worden, maar heeft het al behoorlijk druk met andere dingen.
Natuurlijk hopen we dat hij tot de juiste beslissing komt.
*
Bijzondere opkomsten
Het eerste deel van het nieuwe seizoen bestaat altijd uit veel bijzondere
opkomsten. Hieronder alles op een rijtje.
*
1 september
Deze opkomst hebben we al gehad. Bovengenoemde jongens zijn
overgevlogen en nieuwe gezichten lieten zich zien. We hebben een start
gemaakt met de ontdekking van de bijzondere wereld van de insecten. De
kinderen weten inmiddels aardig wat over de insecten wereld en we
hebben materialen gezocht voor een insectenhotel. De scouts hebben hier
al een begin mee gemaakt en de welpen maken het hotel af.
*
15 september
Dan is ons clubgebouw verhuurd aan een andere groep. Daarom kunnen
we daar niet terecht. Dit is niet erg want we hopen deze opkomst naar
een imker te gaan. Hier leren de kinderen meer over bloemen en planten
en uiteraard over bijen. Als er kinderen allergisch zijn voor bijen dan
horen we dit graag van te voren. Het lijkt ons een leuke aanvulling op het
thema. We verzamelen om 09.30u bij het 1e hek en vertrekken dan rond
09.45u. Rond 12.00u zijn weer terug op het parkeerterrein. De bijenstal is
gevestigd op Bouwdijk 21 te Melissant.
*
22 september
Tijdens deze opkomst wordt de scoutsfair gehouden. De scouts hebben
deze opkomst helemaal bedacht en vorm gegeven en de welpen zijn van
harte uitgenodigd. Als extra bijlage vind u een uitnodiging en een oproep
voor deze bijzondere opkomst.
*
26 september
We hopen een bijdrage te leveren aan de Indië-herdenking in Goedereede
*
6 oktober
Hier wordt het insectenhotel afgemaakt en krijgen alle welpen het
natuurinsigne uitgereikt.
*
20 oktober
Deze opkomst staat in het teken van JOTA/JOTI (Jamboree on the
air/Jamboree on the internet.) Jamboree staat voor ontmoeten. Op deze
dag proberen we zoveel mogelijk contact te krijgen met groepen van uit
de hele wereld. Alle scoutinggroepen in de wereld doen hier aan mee en
proberen dus elkaar te ontmoeten via de ether of via internet. Als u nog
een computer heeft staan die u niet meer gebruikt dan houden wij ons
aanbevolen. Deze hele opkomst staat communicatie centraal. Na 12.00u.
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mogen de kinderen blijven, maar dan wel met één ouder of begeleider
erbij.

*
3 november
Deze opkomst gaan we naar Maassluis voor het jaarlijkse spetterfestijn.
De tijden zijn nog niet precies bekend, maar meestal wordt hier de
middag voor gebruikt. Zodra we iets weten hoort u hierover meer.
*
17 november
Dit wordt een gewone opkomst waarin we het zakmesinsigne hopen af te
ronden.
*
30 november
Dit is op vrijdagavond en vieren we sinterklaas.
*
15 december
Dit is een gewone opkomst. We hebben nog steeds het idee om iets te
maken voor de oudsten uit de doopsgezinde kerk. Zoals u weet is scouting
Jan Joosten hier onderdeel van en het lijkt ons leuk om juist de oudere
leden iets te geven voor kerst. Deze opkomst zouden we hiervoor kunnen
gebruiken, maar tot nu toe is het nog niet gelukt. Als er iemand een idee
heeft wat we zouden kunnen maken, dan horen we dit graag.
*
21/22 december
Tot nu toe hebben we de kerstviering altijd op vrijdagavond gevierd. Het
is dan echter vaak maar met de halve groep, omdat de scholen ook
kerstfeest vieren en nooit tegelijk. We twijfelen erover om deze traditie te
verbreken en het op zaterdagmorgen te vieren. In de groepsraad zullen
we hier een beslissing over nemen. Ook dit hoort u nog.
*
12 januari
e
1 opkomst van het nieuwe jaar waarin er weer een aantal kinderen zullen
overvliegen naar de scouts.
Nog even op een rijtje:
Datum
1 september
15 september
22 september
26 september (wo)
6 oktober
20 oktober
3 november
17 november
30 november (vr)
15 december

Activiteit
Gewone opkomst
Naar de Bijenstal
Scoutsfair
Indiëherdenking
Gewone opkomst
JOTA/JOTI
spetterfestijn
Gewone opkomst
Sinterklaas
Gewone opkomst
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Tijden
09.30-12.00
09.30-12.00
10.00-15.00
Uitnodiging volgt nog
09.30-12.00
09.30-?
Uitnodiging volgt nog
09.30-12.00
19.00-21.00
09.30-12.00
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21/22 december
12 januari

kerstfeestviering
Gewone opkomst

Uitnodiging volgt nog
09.30-12.00

Dit rooster zou nog kunnen wijzigen door onvoorziene omstandigheden,
maar dat zal incidenteel zijn!
*
Schoonmaakrooster
In het halletje van het scoutinggebouw hangt een nieuwe lijst met daarop
de data van de opkomsten. Een inmiddels viertal moeders maken per
toerbeurt, na elke opkomst de wc’s schoon. Dit vinden zij niet erg om te
doen, maar zij, en ook wij natuurlijk, zouden het op prijs stellen als er
zich meer moeders of vaders zouden aanmelden, zodat het werk over
meer schouders verdeeld kan worden. Wanneer u in de gelegenheid bent
om een keer te helpen, dan kunt u uw naam achter de betreffende datum
zetten.
Binnenkort hopen we ook weer het welpenlokaal een flinke beurt te
geven. Dit is voor de vakantie al gebeurd, maar is toch weer nodig. Hier
hoort u nog over.
Tot zover weer de nieuwsbrief. We hopen u weer voldoende op de hoogte
te hebben gebracht met het reilen en zeilen van onze welpenhorde. Bij
vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met één van de
leidinggevenden.
Rest ons nog om iedereen te bedanken voor zijn of haar inzet voor onze
scoutinggroep in de afgelopen periode.

Met vriendelijke groet van:
Marrieleen, Frits, Harry & Arjan
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