Nieuwsbrief augustus 2018
De leiding, het bestuur en de overige vrijwilligers van De Esdoorn kijken terug op hele bijzondere
zomerkampen. Bijzonder niet alleen omdat het weer zich van een extreme kant liet zien, maar ook omdat er
weer mooie herinneren gemaakt zijn. Seizoen 2018-2019 zit er alweer aan te komen en met deze
informatieve nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van een aantal zaken die de revue zullen
passeren. Mocht u eventuele vragen hebben n.a.v. deze nieuwsbrief, dan kunnen die het beste gesteld
worden aan de teamleider. Wij zien uit naar weer een fantastisch scoutingseizoen!
Peter Meijer
Voorzitter Scoutinggroep De Esdoorn

BELANGRIJKE DATA
8 september 2018 | 09:30 – 12:00 uur
Seizoensopening
14 – 15 september
Start reguliere opkomsten
6 oktober 2018 | 11:00 – 15:00 uur
Famkesdei scouts
https://bit.ly/2Mry48l
6 – 7 oktober 2018 | 08:00 - … uur
Famkesdei explorers
https://bit.ly/2nEtK7R

.

SEIZOENSOPENING
Het nieuwe scoutingseizoen gaat op zaterdag
8 september weer beginnen! Het nieuwe jaar
beginnen we met een opkomst voor al onze
leden. We beginnen om 09:30 uur met de
opening op ons eigen gebouw. Om 11:10 uur is
het tijd voor het overvliegen (naar de volgende
speltak gaan), de kinderen die dit gaan doen
zijn hiervan op de hoogte. Een kleine tip: neem
droge kleren mee… De ouders zijn van harte
welkom bij het overvliegen. Om 12:00 uur
sluiten we de seizoensopening af.

19 – 21 oktober 2018
JOTA-JOTI
https://jota-joti.scouting.nl/
19 – 21 oktober 2018
Noordelijke Hike Wedstrijden
https://www.nhw.nl/ (inschrijven kan vanaf
1 september)
26 – 27 oktober 2018
Geen opkomsten i.v.m. herfstvakantie
9 – 10 november
Installatieweekend
28 – 29 december | 4 – 5 januari
Geen opkomsten i.v.m. Kerstvakantie
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VACATURES
Op dit moment staan er binnen De
Esdoorn drie vacatures open. Wij zouden
het waarderen als u ook in uw omgeving
kenbaar maakt dat wij vrijwilligers zoeken!
Mocht u of iemand die u kent interesse
hebben om één van de vacatures te
vervullen, dan kan dit kenbaar gemaakt
worden via een e-mail aan
bestuur@scouting-esdoorn.nl.

ALGEMENE INFORMATIE
Bevers
Opkomsttijden | zaterdag 12:30 – 14:00 uur
Teamleider | Marjelle Boonstra
marjelle@scouting-esdoorn.nl

Leiding welpen vrijdag
Klik op deze link voor meer informatie over
een leidingfunctie binnen scouting:
https://bit.ly/2MOv0QV

Welpen zaterdag
Opkomsttijden | zaterdag 09:30 – 11:30 uur
Teamleider | Roy Coersen
roy@scouting-esdoorn.nl

Praktijkbegeleider
Via de volgende link vindt u meer
informatie over wat het precies inhoudt om
praktijkbegeleider te zijn:
https://bit.ly/2MpfuOd

Scouts
Opkomsttijden | zaterdag 14:15 – 17:15 uur
Teamleider: Stefanie van Gelder
stefanie@scouting-esdoorn.nl

Vertrouwenspersoon
Wat het betekent om een
vertrouwenspersoon te zijn kunt u hier
lezen: https://bit.ly/2MtuBpO

Welpen vrijdag
Opkomsttijden | vrijdag 18:30 – 20:30 uur
Teamleider | Laura Schmitz
laura@scouting-esdoorn.nl

Explorers
Opkomsttijden | vrijdag 20:15 – 22:15 uur
Teamleider: Wouter Blok
wouterb@scouting-esdoorn.nl
Roverscouts
Opkomsttijden | om de week vrijdag 20:30 – 22:30 uur
Adviseur: Maarten Nijboer
maarten@scouting-esdoorn.nl

JOTA-JOTI
Ieder jaar wordt tijdens het derde volle weekend
van oktober wereldwijd de JOTA-JOTI gehouden.
JOTA-JOTI staat voor Jamboree On The Air en
Jamboree On The Internet. Scouts van over de
hele wereld ontmoeten elkaar dit weekend via de
amateurradio en het internet. Ook staat de
JOTA-JOTI bekend als communicatieweekend
waarin verschillende technieken worden gebruikt
om te communiceren. Scouts kunnen daarnaast
bezig zijn met techniek tijdens dit weekend. Een
populaire activiteit is het solderen van elektronica
bouwpakketjes. Ook het bouwen van een JOTAtoren is een voorbeeld waarin techniek en
amateurradio samen komen tot één activiteit. De
JOTA-JOTI 2018 vindt plaats van 19 tot en met
21 oktober. De Esdoorn zal na jarenlange
afwezigheid seizoen 2018-2019 weer
deelnemen. Meer informatie volgt z.s.m.!

Algemene informatie
info@scouting-esdoorn.nl
www.scouting-esdoorn.nl
www.facebook.com/scoutingesdoorn

2

