Nieuwsbrief
November/december 2017
Deze nieuwsbrief is voor de scouts én hun ouders/ verzorgers.
Zorg dat jullie het gelezen hebben!
Afmelden:
Als uw zoon/dochter
verhinderd is, laat het
ons zo snel mogelijk
weten, in verband met
het regelen van het
programma.
Angela Steevensz
06-24575514
Femke de Ron
06-41377871
E-mail: scouts.team
@scoutinglivingstone.nl
Belangrijk:
We verwachten
iedereen altijd in
compleet uniform!
Ben je iets kwijt schaf
dan zo snel mogelijk een
nieuwe aan.
Niet compleet is
trakteren!
De Scoutshop
is open op maandag en
donderdag van 19.00
t/m 21.00 uur en
woensdag van 14.00
t/m 16.00 uur.
Adres: Cahorslaan 20,
Eindhoven
Reageren:
Hebt u vragen en/of
opmerkingen? Neem
dan telefonisch contact
met ons op of loop op
zaterdag om 13.45 uur
even binnen.
Leiding worden?
We zoeken voor elke
speltak nog leiding. Dus
als je wilt of je kent
iemand die interesse
heeft, kom binnen!

Hallo allemaal,
We hebben de afgelopen tijd weer een aantal leuke programma`s gehad bij de
scouts, al is het soms even improviseren als het weer niet mee werkt.
Tijdens de Jota hadden we juist heel veel geluk met het weer, het is dan ook
een heerlijk weekend geweest. Tijdens dit weekend zijn er veel foto`s gemaakt
door de vader van Boris. Op de volgende link kan je de foto`s bekijken.
https://myalbum.com/album/bKokJCpIPdkD
Ook de komende tijd staan er weer heel wat leuke activiteiten op de planning
dus lees deze brief goed door!

Het programma van de komende weken in het kort:
11 november
18 november
25 november
02 december
09 december
16-17 december
23 december
30 december

Fluitkoord knopen - gewone tijden
Casino avond
- 19.00 tot 21.00 uur
Winterkoken
- gewone tijden
Levend Bingo
- gewone tijden
Kerststukjes actie - zie hieronder
Sinterkerstweekend - zaterdag en zondag
Kerstvakantie
- geen draaien
Kerstvakantie
- geen draaien

18 november
Casino avond
19.00 tot 12.00 uur
Een gezellige avond in casino stijl, dat wil zeggen; je hoeft geen uniform aan,
maar je komt netjes gekleed. Wij zorgen voor een gezellige sfeer, leuke spellen
en voldoende fiches om in te zetten, zodat jullie een lekker avondje kunnen
gokken.
We zijn nog wel op zoek naar een aantal ouders die de spelletjes willen
begeleiden. Dus wie speelt er mee?

09 december
Kerststukjes actie
Misschien nog een beetje vroeg, maar beter te vroeg dan te laat.
We willen dit jaar weer super veel kerststukje gaan maken en verkopen, zodat we weer heel wat
actiegeld verdelen. We hopen dus dat iedereen heel hard mee wil helpen.
We hopen dat er ook dit jaar weer veel ouders zijn die ons willen helpen!
`s Morgens beginnen we om 10.00 uur met het voorsteken van de kerststukjes, zodat de kinderen ze
alleen maar hoeven te versieren, hierbij kunnen we alle hulp goed gebruiken.
Vanaf 11.30 uur kunnen we hulp gebruiken bij het verkopen van de stukjes (bijvoorbeeld door met
de auto te rijden om de stukjes te vervoeren) en bij het versieren en afwerken van de stukjes.
Wil je even laten weten als je tijd hebt om te komen helpen. We kunnen alle hulp goed gebruiken, dus
ook een halve dag of een paar uurtjes helpen is fijn.
De scouts draaien deze dag van 11.00 tot 17.00 uur (de hulpploegen beginnen al eerder). De
kinderen moeten zelf een lunchpakketje meenemen, wij zorgen voor drinken.
We hopen dat de scouts allemaal willen proberen om vooraf al kerststukjes te verkopen aan familie,
buren, vrienden, enz. We verwachten dat alle scouts van te voren minstens 3 stukjes kunnen
verkopen, meer is natuurlijk helemaal goed.
De kerststukjes kosten 4 euro. De verkochte stukjes moeten op 9 december betaald worden.
Ook zoeken wij groenmateriaal voor de kerststukjes. Denk hierbij aan : dennentakken, hulst, takken
van coniferen etc. Dus heeft u nog wat of kan er nog gesnoeid worden?
De takken kunnen op 2 december tijdens de draaitijden van de Scouts bij de blokhut afgeleverd
worden of op 9 december vanaf 10 uur.

16-17 december Sinter-Kerst-Weekend
Een gezellig weekendje op de blokhut en een goede afsluiter van het jaar!
We beginnen zaterdag om 14.00 uur en zondag gaan we om 11.00 uur weer naar
huis.
De kosten voor het weekendje zijn 5 euro. Lever het strookje met het geld in bij
de leiding.

Groetjes van de SCOUTSLEIDING

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Strookje: Sinter-kerst-weekend

Inschrijving van ……………………………….(naam scout)
Ik kom wel / niet naar het sinterkerstweekend op 16 en 17 december
(Voor wie mee gaat: betaal hierbij 5 euro)

