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Hallo Scouts en ouders/verzorgers,
Het nieuwe seizoen is weer van start!
Hierbij het programma voor het komende
half jaar, we hopen er weer een leuk
seizoen van te maken.
7 september Stopmotion
De Rabobank Clubkascampagne willen
we graag promoten, daar gaan we eens
een ludiek filmpje voor maken.

12 oktober National Girl Power Event
Een bijzondere opkomst: we gaan naar
Zeewolde! Daar vindt het National Girl
Power Event vandaag plaats. We
vertrekken om 9.00 uur vanaf het clubhuis.
Het is even afwachten hoelang we ons
daar zullen vermaken. Uiterlijk half 5 zijn
we weer terug op het clubhuis. We houden
jullie deze dag op de hoogte. We zullen in
de app vragen om je aan te melden,
afhankelijk van het aantal aanmeldingen
zullen we ook vragen of er een aantal
ouders met ons mee willen voor vervoer.
19 oktober Vakantie
Er is vandaag geen opkomst.

14 september Spelletjesmix
We gaan naar buiten en allemaal
verschillende spelletjes doen.

26 Oktober Halloween
We gaan ons eigen spookhuis bouwen in
het clubhuis.

21 september Geen opkomst
Dit weekend gaat de leiding met elkaar
een weekendje op kamp, er is vandaag
geen opkomst.
28 september Kampvuur
We gaan vandaag firestarters maken en
als het vuur eenmaal aan is kunnen we
misschien nog wat lekkers
fabriceren!

2 november Installatie
De nieuwe scouts worden vandaag
geïnstalleerd, ouders/broertjes/zusjes
/opa’s/oma’s van de kinderen die worden
geïnstalleerd zijn om half 4 welkom.
9 november Routetecknieken
De meeste kennen de nabije omgeving
rondom het clubhuis ondertussen wel, dus
we verzamelen bij Camping Jena.

5 oktober Pionieren en voorbereiding
installatie
We gaan nog eens een groot object
proberen te maken. Ook treffen we de
eerste voorbereidingen voor de installatie
van de nieuwe scouts.
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15 - 16 november Kamp
We blijven een nachtje op het clubhuis
slapen, we starten op vrijdagavond,
verdere informatie zal nog volgen.

31 december Oliebollenverkoop
Vandaag kun je jou verkochte oliebollen
op komen halen om deze rond te brengen.
Meer informatie over de oliebollenactie
krijgen jullie nog.
4 januari Vakantie
Er is vandaag geen opkomst.
11 januari Nieuwjaarsinstuif
We starten het jaar met heel Scouting
Hamaland en de familie is deze dag ook
welkom! Meer informatie volgt.

23 november Macramé
We gaan iets moois maken met touw!
30 november Sinterklaas
We verzamelen voor het gemeentehuis in
de stad om 13.00 uur, dan gaan we eens
een leuk cadeautje voor elkaar uitzoeken.
7 december Levend Risk
Kennen jullie dit spel? We gaan landen
veroveren!

14 december Techniek
Een robot laten bewegen, een lampje
laten branden, hoe doe je dat? We gaan
proberen het zelf in elkaar te zetten.
21 december Kerst
De kerstopkomst vieren we met de gehele
vereniging, meer informatie zal nog
volgen.
28 december Vakantie
Er is vandaag geen opkomst.

Vragen of kan je een keer niet
komen? Geef dit dan door aan de
leiding:
Scoutsmiddag@scoutinghamaland.nl
Floor van Oeveren (0633780663), Iona

Jansen & René van Londen

