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Beste scouts en ouders/verzorgers,

Kijkt u ook even naar de bijlage,
In deze Sinterklaastijd durven wij te vrage(n).
Ons verlanglijstje geheel digitaal,
Zonder deze dingen worden de opkomsten zo kaal.
Vele wensen, sommige groot en sommige klein,
Alle beetjes helpen, ook uw bijdrage vinden we fijn.

Zaterdag 26 november 2011 Veiligheid
Gewone opkomsttijden.

Zaterdag 3 december 2011 Sinterklaas
De sint is al weer even in het land, vorige week kwamen er zelfs al 2 zwarte pieten door het clubhuis gewaaid.
Wie het Sinterklaasjournaal volgt weet het al, maar het grote boek van sinterklaas is kwijt, gelukkig hebben wij
onze lootjes al getrokken, dus voor wie er cadeautjes en een surprise moeten worden gekocht en gemaakt is bij
iedereen bekend. Mocht je iets vergeten zijn te melden op je lootje, de deur is vrij om op te plakken, vergeet
daar dus ook niet af en toe eens te kijken!

Wij willen van het sinterklaasfeest een leuke dag maken, van 10.00 tot 22.00 uur. Wij hebben van 3 kinderen
vernomen dat zij eerder weggaan op deze dag. Dit het liefst om 17.00 of 19.00 uur, in overleg met ons.
Mochten er meer kinderen zijn die eerder weg moeten, laat het ons zo snel mogelijk 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.

Zaterdag 10 december 2011 Toneel
Gewone opkomsttijden

Zaterdag 17 december 2011
Dit is alweer de laatste opkomst van 2011, we sluiten het jaar af met een gezellige opkomst, met een vleugje
kerst. De opkomst is op de gewone opkomsttijden.

Top en Flop
Peter Kraak is 3-maal zijn uniform vergeten en moet daarom a.s. zaterdag trakteren.

Kleur een Clubhuis
Zoals bekend hebben wij van Scouting Puttershoek meegedaan aan de actie van Flexa, we hebben veel blikken
verf gekregen. Alle donateurs bedankt!

Tot Zaterdag,
Scouts Staff


