
ZO KAN JE ONS BEREIKEN.                                                                                                                                                           .
Maurice : +316-18687554 Algemeen Contactpersoon & Medische zaken
Peter :+316-34168694 Financiën, Materiaalbeheer & Afmeldingen
Petra :+316-29627420 Algemeen Contactpersoon  & Kampen
Email  : scoutsputtershoek@gmail.com scout@scoutingputtershoek.nl
Website : www.verkennersputtershoek.nl www.scoutingputtershoek.nl
Hyves : scoutsputtershoek.hyves.nl www.scoutingputtershoek.hyves.nl
Twitter : twitter.com/ScoutsPhoek
Facebook : www.facebook.com/pages/Scouts-Puttershoek

Beste scouts en ouders/verzorgers,

Een nieuwe Flitz, vol belangrijke informatie.

Zaterdag 3 maart 14.00 – 17.00
We gaan dan toch onze patrouille wedstrijden afsluiten, het is behoorlijk spannend want de pw koken is
weleens waar gewonnen door de kwikstaarten, bij de PW kaart en kompas behaalde beide patrouilles evenveel
punten, het verschil is dus niet heel groot en gemakkelijk in te halen.
We gaan zaterdag pionieren. Hout, touw en hopelijk mooi weer.

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.

Vrijdagavond 9 maart 19.00 – 21.00
We gaan deze avond collecte lopen voor Jantje Beton. We zullen dit doen in groepjes, wij willen diegene die
gemakkelijk op de fiets kunnen komen vragen om dat te doen.
Jantje Beton wil dat kinderen vrij buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Verstoppertje spelen, kliederen met
water, hutten bouwen, stoepranden. Maar vaak is er geen plek, is de speelplek slecht bereikbaar of prikkelt
deze de fantasie niet. Jantje Beton bedenkt, financiert en organiseert daarom projecten die vrij buitenspelen
mogelijk maken.
Jantje Beton laat kinderen buitenspelen.50 % van de opbrengst is voor de collecterende jeugdorganisatie zelf –
voor scouting Puttershoek, de andere 50 % zet Jantje Beton in voor buitenspeel projecten door het hele land!
Mede door acties als deze kunnen wij onze contributie laag houden, maar dan rekenen we natuurlijk wel op
een grote opkomst en goede inzet van jullie.
We begrijpen dat het niet de leukste opkomst is van het seizoen, maar wel een belangrijke! Voor iedereen die
collecteert is er achteraf een klein presentje.

Zaterdag 10 maart 15.00 – 21.00
Deze opkomst zullen wij gaan kokkerellen, voor alle ouders (en broertjes/zusjes) die zich hebben opgegeven.
Helaas hebben wij nog niet van iedereen een aan- of afmelding gehad.
Van de ouders van Bob, Carrolyn, Mees, Ramona en Stefan hebben wij helaas nog niets gehoord.
De ouders zijn deze avond welkom om 18.00 uur om aan te schuiven en zullen na de maaltijd worden ingelicht
over het draaien van de groep en de planning na 10 maart.

Zaterdag 24 en zondag 25 maart 19.00 – 12.00
Alvast een tipje van de sluier van de nieuwe planning -GreppelTocht!!
Eindelijk is het zover, we mogen, onder strikte voorwaarde, weer overnachten op het veld bij het clubhuis.
Natuurlijk gaan we daar gelijk gebruik van maken en niet zomaar, nee… we gaan weer een GreppelTocht
organiseren voor scouts en Explorers.
Voor kwartaalbetalers zijn hier geen kosten aan verbonden, voor niet kwartaalbetalers kost dit weekendje €
7,50.

‘GreppelTocht houd in, in groepjes word een tocht gelopen.’ “Klinkt simpel” ‘Er is meer…. er zijn posten
onderweg, waar je langs moet, om punten te kunnen verzamelen.’ “Klinkt nog steeds niet heel spannend…” ‘Er
is nog meer…. er zijn spotters onderweg, deze mogen jullie niet zien, want wanneer ze jouw groepje zien,
verlies je punten’ “Ah, dit maakt het al heel wat spannender…” ‘Spannend is het zeker, want hoe innovatief zijn
jullie in het vinden van verstopplekken, hoeveel greppels gaan jullie in, hoe snel herkennen jullie voor welke
auto’s, fietsen en andere rare figuren jullie wel moeten wegduiken en welke gewoon argeloze voorbijgangers
zijn?’ “Maar als we nou gewoon de hele tijd in de greppel blijven?” ‘Tja dan krijg je het vast koud en de snelste
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tijd zul je zeker ook niet halen, je moet dus
keuzes maken.’ “Ik heb er zin in!” ‘Geef je dan snel op, via onderstaand strookje – vergeet ook je
gezondheidsformulier niet’

Gezondheidsformulieren
Met het nieuwe kampeerseizoen voor de deur, is het nog meer van belang dat alle gezondheidsformulieren up-
to-date zijn. Van vrijwel iedereen verloopt deze tussen nu en juni. Graag zouden wij u willen vragen om z.s.m.
het nieuwe gezondheidsformulier (zie bijlage) in te vullen en ondertekend mee te geven.

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

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

Ik ………………………………………geef me wel/niet* op voor de greppeltocht.

Ondertekening door een ouder:

in te vullen door de leiding:
- heeft betaald per ……………………….
- heeft een up-to-date gezondheidsformulier per ………………………

*doorhalen wat niet van toepassing is


