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Hallo Scouts en ouders/verzorgers,
Hierbij het programma voor de komende
periode. We hopen dat we dit nieuwe jaar
in gaan met weer veel gezellige en
uitdagende opkomsten!

16 maart Kaartlezen
Hopelijk lukt het jullie om de weg te vinden
en op tijd weer op het clubhuis te
verschijnen.

26 januari Mystery koken
Jullie krijgen de ingrediënten, maar wat
moet je er mee maken?
23 maart Wie is de mol?
Dat is de vraag deze opkomst, letten jullie
ook goed op?!
2 februari Bouw je eigen flipperkast
Weet jij een flipperkast in elkaar te zetten
en behaal jij vervolgens de meeste
punten?
9 februari Insigne
We gaan werken aan een insigne naar
eigen keus, daar gaan we vandaag mee
beginnen!
16 februari Insigne
We gaan verder werken met het insigne
waar we vorige week mee gestart zijn.
22 februari World Thinking Day
Deze opkomst is op vrijdagavond met de
gehele vereniging. Verdere informatie
volgt.

2 maart Geen opkomst (vakantie)
In verband met de carnaval is er vandaag
geen opkomst.
9 maart Jantje Beton
Vandaag collecteren we voor Jantje
Beton. We laten nog even weten waar we
verzamelen.

30 maart Thuisopdracht
We gaan weer meedoen aan de
Regionale Scouting Wedstrijden, hier is al
een thuisopdracht voor bekend, daar gaan
we eens voor aan de slag.
6 april Pionieren
Een grote katapult of een vuurtafel, we
gaan nog eens met knopen aan de slag.
13 april Creatieve workshop
We gaan vandaag iets moois maken, wat
we precies gaan maken is nog een
verrassing.
20 april Spullen pakken
We gaan alle benodigdheden voor het
kamp volgende week bij elkaar rapen. Wat
hebben we allemaal nodig?

27 april Geen opkomst (vakantie)
In verband met Koningsdag is er vandaag
geen opkomst.
4 mei Dodenherdenking
Deze avond helpen we mee met de
dodenherdenking in Doetinchem. Verdere
informatie zal nog volgen. Zorg er in ieder
geval voor dat je een compleet en netjes
uniform aan hebt.
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10, 11 en 12 mei RSW
We doen dit weekend mee met de
Regionale Scouting Wedstrijden, die
zullen plaatsvinden in Wehl. We hopen
met zijn allen Scouting Hamaland daar
goed te kunnen vertegenwoordigen, maar
vooral veel plezier te hebben met alle
andere scouts uit de regio en mee te doen
aan de leuke spellen. Nadere info zal nog
volgen.
18 mei Daar zit muziek in!
Liedjes en instrumenten, we gaan er in
ieder geval mee aan de slag, misschien
maken we wel een eigen Hamaland lied.

24 & 25 mei Slapen op de hooizolder
We slapen vannacht op het platteland,
verdere informatie zal nog volgen.
1 juni Geen opkomst (vakantie)
Vanwege de hemelvaart hebben we dit
weekend geen opkomst.
8 juni Pinksteropkomst
We hebben deze dag een gezamenlijke
opkomst met de gehele vereniging,
verdere informatie volgt nog.

29 juni Varen
Als afsluiting van het seizoen gaan we
proberen om op de Ijssel te varen!

6 juli Overvliegen
De laatste opkomst van het jaar, onze
oudste scouts zullen vandaag overvliegen.
Dit is een opkomst met de gehele
vereniging.

Mocht er gewonnen worden
op de RSW, dan vinden de
landelijke scouting
wedstrijden op 8, 9 en 10
juni plaats.
Zomerkamp 2019
Haarlem Jamborette
27 juli – 7 augustus
www.haarlemjamborette.nl

Vragen of kan je een keer niet komen?
Geef dit dan door aan de leiding:
15 juni Nog nader te bepalen
Het thema zal later nog volgen.
22 juni Nog nader te bepalen
Het thema zal later nog volgen.

Scoutsmiddag@scoutinghamaland.nl
Floor van Oeveren
Tel. 06 33 78 06 63
René van Londen
Tel. 06 29 20 86 86

