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Beste scouts en ouders/verzorgers,

Zaterdag 12 november 2011 Opkomst op de Ponymarkt
We verzamelen om 10.00 uur bij de Decohome en zullen daar om 13.00 uur ook weer afsluiten. Je
hoeft geen geld of LuPa mee te nemen, als je over de markt wilt of naar de kermis, doe dit dan voor-
of achteraf. Spreek dit wel met je ouders af!

Zaterdag 19 november 2011 Kaart & Kompas
Gewone opkomst tijden. Indien je het hebt bij gehouden, neem dan je weerlogboekje mee.

Zaterdag 26 november 2011 Veiligheid
Gewone opkomst tijden.

Zaterdag 3 december 2011 Sinterklaas
Deze zaterdag komt de goedheiligman aan in ons land, maar wij zijn inmiddels allemaal goed
voorbereid, iedereen heeft zijn/haar lootje mogen ontvangen. Een aantal scouts hebben geen lijstje
met hobby's en wensen op jun lootje geschreven, aan hen de dringende vraag om hun lijstje op de
deur te hangen, zodat diegene die jouw lootje getrokken heeft, dit stiekem kan lezen of meenemen.
Voor alle andere, mocht je iets vergeten zijn te melden op je lootje, de deur is vrij om op te plakken
ook voor jou!

Wij willen van het sinterklaasfeest een leuke dag maken, van 10.00 tot 22.00 uur. Mocht dit voor u
problemen opleveren, bv. omdat u zelf sinterklaas wilt gaan vieren op deze datum, laat ons dat dan
snel weten.

De 'regels' voor het maken van de surprises:
- Kado(otjes) voor €6,50
- kadootjes mogen niet alleen uit snoep bestaan.
- Er moet een gedicht van minimaal 8 regels bij zitten (gericht op de ontvanger).
- De surprise mag niet (te) smerig zijn.
- Een surprise moet (relatief gemakkelijk) te openen zijn.

Belangrijk!!!!!!!!!!!!!!!! Wil diegene die Karlijn heeft getrokken zijn/haar lootje omruilen bij ons!
Karlijn heeft namelijk na 6 jaar scouting waarvan anderhalf jaar bij de scouts besloten om te stoppen.
Ze heeft het altijd erg naar haar zin gehad en wij hebben ook altijd genoten van haar aanwezigheid
en vind het jammer om afscheid te moeten nemen.

Top en Flop
Het (opnieuw) invoeren van het 3-minnetjes-is-trakteren-systeem, heeft nog steeds een zeer positief
uitwerking! Daar zijn wij zeer blij mee en hopen dat de traktaties nog lang op zich laten wachten, ga
zo door. (Er staan 2 kinderen op scherp, dus spannend is het wel.)
Het afmelden gaat helaas nog niet altijd bij iedereen even goed. Wij zijn afhankelijk van jullie aan- of
afwezigheid en weten dit graag zo snel mogelijk.
Afmelden mag per mail of telefonisch, graag zo ver als mogelijk van te voren.
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Kleur een Clubhuis
Ook wij van Scouting Puttershoek doen mee met de actie kleur een clubhuis. De actie is wegens
succes verlengd, tot 19 november 2011. We hebben al een aardig deel van de benodigde blikken
verf, maar we zijn er nog lang niet. Kijk ook even op onze actie site
http://kleureenclubhuis.letscolor.nl/club/1182/scouts-
puttershoek?utm_source=registrationmail&utm_medium=email&utm_campaign=clubhuis

Algemeen
- Wij zijn op zoek naar iemand die ons team kan versterken, weet u misschien iemand? Ook de

andere speltakken zijn opzoek!

Tot Zaterdag,
Scouts Staff


