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Beste scouts en ouders/verzorgers,

Hierbij de NieuwsflitZ met de volgende punten.

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

Vrijdag 24 februari
Deze vrijdag gaat Peter Kraak overvliegen naar de Explo’s. De opkomst begint om 19.00 en is om 21.30 weer
afgelopen.

Zaterdag 3 maart
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.

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.
Tot heden hebben we 2 aanmeldingen en geen afmeldingen, met de reacties die we tot nu toe gekregen
hebben zijn we tevreden, graag hadden we er op dit moment meer willen hebben.
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. Gelieve dit doen voor 1 maart in verband met inkopen.

Algemeen
De binnenkort staan er weer nieuwe foto’s op de website, onder andere van Casino Royale.

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


