
Beste scouts en ouders/verzorgers,

Zaterdag 7 mei 2011
7 mei is in de meivakantie we gaan dan de laatste voorbereidingen treffen voor de RSW.

Zaterdag 14 t/m Zondag 15 mei 2011
Dit weekend zijn er weer Regionale Scouting Wedstrijden (RSW). Deze keer worden ze gehouden in
Spijkenisse, jullie worden daar om 9.00 uur verwacht. Welke ouders willen er rijden??
Het thema is Weerwolven van Wakkerdam, de twee patrouilles hebben al mooie naamborden gemaakt.
Afgelopen week hebben jullie gehoord op welk subkamp jullie staan en wat je patrouillenummer is. Was
je er niet, of ben je het vergeten, www.rswmaasdelta.nl onder bestanden staat de deelnemerslijst. Hier
kun je ook het ploegenboekje vinden. Hierin staat veel belangrijke informatie!! Waaronder ook de
afspraken voor de maaltijd. Voorgerecht en nagerecht staan vast, maar voor het hoofdgerecht moeten
jullie zelf een keuze maken. Overleg per patrouille wat jullie willen maken en geef dit uiterlijk 7 mei (met
volledige boodschappenlijst!) aan ons door, zodat wij boodschappen kunnen doen.

Zaterdag 4 juni 2011
BiWanTo! We willen weer de 12 kilometer lopen. Geef even door voor de hoeveelste keer je loopt.

Gezondheidsformulieren
De meeste gezondheidsformulieren verlopen binnenkort, wij willen daarom graag van iedereen een
nieuwe volledig ingevulde en ondertekende versie. Hij is als aparte bijlage bijgevoegd. Gelieve deze in te
leveren voor de RSW, dus a.s. zaterdag 7 mei. (indien mogelijk dubbelzijdig afdrukken)

Betalingen
Houd u er rekening mee, op 1 April is het nieuwe kwartaal weer begonnen.
Helaas hebben wij van veel mensen nog geen kwartaalbijdrage €10,00 mogen ontvangen. Denkt u hier
alstublieft aan. Wij betalen hiervan bijvoorbeeld de RSW en de BiWanTo.

Graag zouden wij zien dat de volgende mensen zo snel mogelijk €12,50 overmaken voor deelname aan
het afgelopen kamp, op rekening 149870 t.n.v. scouts Puttershoek, o.v.v. Naam scout + Vojaka 2011.
Margriet de Jongh
Jasmijn de Jongh
Bas van Driel

Algemeen
- afmelden bij Peter  0634168694
- denk aan je gezondheidsformulier

Tot volgende week 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
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