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Beste scouts en ouders/verzorgers,

Hierbij de NieuwsflitZ met de volgende punten.

Zaterdag 4 februari
Dit weekend is het patrouille weekend pionieren, we gaan kijken wie de stevigste bouwwerken,  de grootste
knopen en de mooiste opschiettingen kan maken. De opkomst is op de normale tijden.

Zaterdag 11 februari
Deze zaterdag staat een middag op de planning vol spelletjes, niet zomaar spelletjes, maar in het thema Casino
Royale. U wordt om 14.00 uur opgewacht door de gastheren en dames van deze dag, die u zullen uitdagen in
Casino Royal. Fiches krijgt u van ons, hopelijk maakt u veel winst! De hapjes en drankjes deze dag zijn voor
‘eigen kosten’ – uw winst. Het is niet toegestaan om meegebrachte etenswaren te nuttigen.

Zaterdag 18 februari
Dit weekend gaan we onze nieuwe Welpen een warm welkom geven want we gaan overvlieg. De opkomst is op
de normale tijden.

Ouderavond
9 maart lopen we collecte voor Jantje Beton, maar 10 maart hebben we ook opkomst!! We gaan dan een
maaltijd voorbereiden voor de ouders.
We nodigen de ouders/verzorgers namelijk graag uit om 10 maart bij ons te komen eten, om na het eten
bijgepraat te worden over het draaien van de scouts en met voorlopige informatie over het zomerkamp.
Voor de ouders duurt 18.00 tot +/- 21.00 uur.
Graag horen wij van u of u komt en met hoeveel mensen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn, om er deze
avond bij te zijn, vernemen wij dat eveneens graag.

Tot Zaterdag,
Scouts Staff

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam scout:
o Wij komen met …….. volwassenen en ……………….broertjes/zusjes, naar de oudermaaltijd/avond.

OF
o Wij komen niet naar de oudermaaltijd, maar wel naar de ouderavond met ……………….. volwassenen.

OF
o Wij komen niet naar de oudermaaltijd en de ouderavond, maar zouden wel graag een gesprek met de

leiding hebben:
o op zaterdagmiddag na de opkomst
o op zaterdagavond bij ons thuis/op het clubhuis
o op een doordeweekse avond bij ons thuis


