
Beste scouts en ouders/verzorgers,

Ten eerste, de beste wensen voor 2011

Zaterdag 29 januari 2011
helaas de opkomst die in het teken van het afscheid van Mark zal staan. Natuurlijk willen we graag
iedereen de gelegenheid geven om afscheid te nemen, en is het ook het aller-leukst om met een grote
groep de opkomst te houden.
Toen wij hoorden dat er diverse opendagen waren, zijn wij gaan kijken (met de scouts) naar een geschikt
alternatief voor de zaterdagmiddag. Dit is de zaterdagavond van 19.00 tot 22.00 geworden!
Wij hopen dat iedereen er bij kan zijn deze avond!

Zaterdag 5 februari 2011
Deze zaterdag is er een gewone opkomst van 14.00 tot 17.00

Vrijdag 11 februari 2011
Deze avond hebben we een avondspel, de opkomst is van 19.00 tot 22.00

Algemeen
- Vanaf heden moet je, je afmelden bij Peter.
- We zijn de afgelopen weken druk bezig met de website van de scouts, en hij is bijna af. Dus neem

eens een kijkje op www.verkennersputtershoek.nl.
- Een andere mogelijke wijziging in de planning is het weekendkampje. Wij hadden de landelijke

richtlijnen voor de vakanties aangehouden om onze planning te maken, deze blijken in het geval
van de voorjaarsvakantie niet overeen te komen met de data in onze regio. Wij zijn nu aan het
proberen om de overnachtinglocatie een week later (dus wel het eerste weekend van de
vakantie!) te boeken, mocht dit niet lukken gaan we kijken of we ongeveer een maand later
kunnen gaan kamperen. Wij houden jullie op de hoogte.

Tot Zaterdag,

Scouts Staff

ZO KAN JE ONS BEREIKEN.                                                                                                                                                           .
Mark :+316-38292839 Voor afmeldingen opkomst tot januari 2011
Maurice : +316-18687554 Algemeen Contactpersoon & Medische zaken
Peter :+316-34168694 Financiën, Materiaalbeheer & Afmeldingen vanaf januari 2011
Petra :+316-29627420 Algemeen Contactpersoon

Email  : verkennersputtershoek@gmail.com
scout@scoutingputtershoek.nl

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

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

            .


