
Beste scouts en ouders/verzorgers,

Zaterdag 2 April
Een gewone opkomst van 14.00 tot 17.00. We gaan natuurlijk de kisten en tenten van het afgelopen
kampje opruimen en hopen het tweede deel van de opkomst te kunnen gebruiken om te gaan vliegeren.

Zaterdag 9 April
Gewone opkomst van 14.00 tot 17.00. We gaan voorbereidingen treffen voor de RSW, waarschijnlijk
worden er borden of vlaggen gemaakt, let dus extra goed op dat je oude kleding aan hebt, verf gaat niet
(makkelijk) uit je kleding!
Aansluitend is er kadertraining voor het kader. Door het vertrek van Tessa en het aangekondigde vertrek
van Margriet – die gelukkig toch blijft! Bestaat het kader nu uit Mathijs, Jimmy en Mees, Margriet en
Peter, Jasmijn en Mirte.
We eten gezamenlijk en hebben veel te bespreken, deze avond zal tot 22.00 uur duren.

Zaterdag 16 April
Een gewone opkomst van 14.00 tot 17.00 uur. Thema koken, wat we gaan doen blijft nog even een
verrassing.

Zaterdag 23 april, zaterdag 30 april en zaterdag 7 mei
Paasweekend, dus een paasopkomst. Met Koninginnedag hebben wij geen opkomst, ook zullen we dit
jaar niet vlag hijsen. 7 mei is in de meivakantie we gaan dan de laatste voorbereidingen treffen voor de
RSW.
Wij willen graag vroeg tijdig weten wie er aan- en afwezig zijn deze weekenden  in de meivakantie.

Zaterdag 14 t/m Zondag 15 mei 2011
Dit weekend zijn er weer Regionale Scouting Wedstrijden (RSW). Deze keer worden ze gehouden in
Spijkenisse. Het thema is Weerwolven van Wakkerdam, we zullen er in de komende periode veel
aandacht aangaan besteden, om jullie technieken en jullie creativiteit voor de RSW helemaal op peil te
krijgen.  We hebben 10 scouts die meegaan, wij maken hier van 2 patrouilles.

Zomerkamp 2 t/m 9 juli 2011
Wij hebben nog maar 2 officiële aanmeldingen voor het zomerkamp gehad, 2 andere hebben mondeling
toe gezegd mee te zullen gaan, maar ons minimum van 8 leden is nog lang niet bereikt. Ook hebben wij
van ouders geen reactie gehad op onze vraag of er behoefte is aan een ouderavond.
Bij deze nogmaals; lever a.u.b. het strookje onder deze NieuwsflitZ in.

Gedrag
De afgelopen weken is het ons opgevallen dat jullie erg druk zijn. Wij komen als leiding regelmatig niet
boven jullie gegil en geklets uit. Natuurlijk mag er gekletst worden en is het de bedoeling dat het gezellig
is. Maar weet ook wanneer je stil moet zijn.
Tijdens het kampje zijn we een paar keer boos geworden, en is Petra ook een keer behoorlijk uitgevallen.
Ook de andere leiding heeft heel erg op de grens gestaan om uit te vallen. Wij hebben jullie op een
gegeven moment heel veel vrijheid gegeven tijdens het kampje omdat wij jullie niet meer konden
overtuigen van ons gelijk en onze ideeën. Dit heeft geleid tot voor sommige een geweldig kamp, maar
voor andere en zeker ook voor ons, voor een kamp wat we heel snel willen vergeten. Heel graag zouden
we dit anders zien, we willen helemaal niet boos hoeven worden, wij doen het leidinggeven ook voor ons
plezier, maar als het zo moet is het niet meer leuk.
Daarnaast zien we dat de sfeer er ook zeer  onderlijd. Er wordt gekat en gecommandeerd. Wij hopen dat
dit kan veranderen.



Daarnaast zouden wij als leiding ook wat meer respect krijgen. Als wij iets vragen of iets zeggen, luister er
naar, en kom niet na 2 woorden met ‘maar dat is stom.’ En probeer niet altijd een weerwoord te hebben.
Ook respect naar elkaar ontbreekt, iedereen wil zijn eigen spel doen en als er al compromissen worden
gesloten, worden die in de praktijk niet of slecht nageleefd.
Heb je geen zin om mee te doen met een spel, ga dan rustig aan de kant zitten, maar bemoei je niet met
het spel en de andere scouts.
Wij hopen dat de groep weer de gezellige groep wordt waarmee we aan het begin van het seizoen zulke
leuke opkomsten hadden.

Betalingen
Houd u er rekening mee, op 1 April begint het nieuwe kwartaal weer.
Wij vragen per kwartaal een bijdrage voor kampjes en leuke dingen. Veel mensen geven hieraan gehoor,
maar helaas blijkt dat niet iedereen even trouw betaald.
De afspraak is, 10 euro per kwartaal (voor kampjes en bijzondere dingen -  Halloween, Pasen, Zwemmen
en Bowlen). Voor kampjes buiten het eigen clubhuis €12,50 voor losse deelnemers.

Graag zouden wij zien dat de volgende mensen zo snel mogelijk €12,50 overmaken voor deelname aan
het afgelopen kamp, dit kan op rekeningnummer 149870 t.n.v. scouts Puttershoek, o.v.v. Naam scout +
Vojaka 2011.

Margriet de Jongh
Jasmijn de Jongh
Tessa Steen
Bas van Driel
Mees Vos

Algemeen
- Vanaf heden moet je, je afmelden bij Peter  0634168694
- Vergeet je strookjes niet.

Tot Zaterdag,
Scouts Staff

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  : verkennersputtershoek@gmail.com
scout@scoutingputtershoek.nl

Website : www.verkennersputtershoek.nl
www.scoutingputtershoek.nl

Hyves : scoutsputtershoek.hyves.nl
scoutingputtershoek.hyves.nl

            .

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wij ouder(s) van …………………………….
Hebben wel/geen  interesse in een ouderavond over het zomerkamp/het draaien/beide. Onze voorkeur
gaat uit naar een doordeweekse avond/zaterdagavond

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ik …………………………….. ga wel/niet mee op zomerkamp.
Eventuele bijzonderheden:
Handtekening ouder:


