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Vanuit het Team:
Graag bieden wij onze Nieuwsbrief aan. In deze brief vind u alle informatie die voor u op dit moment belangrijk is.
U heeft de afgelopen periode en tijdens kamp een jongeman met ons
zien meedraaien. Zijn naam is Arian en hij is al jaren lid van onze
vereniging. Hij is op dit moment actief als Roverscout. Arian heeft
de afgelopen periode rondgekeken en hij heeft te kennen gegeven
dat hij graag ons leidingteam wil aanvullen. Hier zijn wij enorm blij
mee. Lukas zal voor zijn studie op de zaterdag met regelmaat naar
zijn stageplek moeten. Hoewel Lukas liever meedraait met de Welpen, gaat zijn studie nu eenmaal voor. Het kan hierdoor zijn dat de
Welpen hem even moeten missen.

Afgelopen periode:
Wij werken nog steeds met de activiteitengebieden. Tijdens het
kamp hebben de Welpen daar wederom kennis mee gemaakt, door
nogmaals het Levend Triviant spel te spelen. Wij hebben u al eerder
in een mail vermeld, dat dit kamp wat betreft het gedrag van de
Welpen niet goed is verlopen. Wij hebben dit aangegrepen om de regels nogmaals te benoemen (natuurlijk in spelvorm). Wij zullen de
komende periode hier nog nadruk op leggen. Niet altijd een leuk onderwerp en dat laten wij ook duidelijk merken aan de Welpen. Wij
hebben gemeld aan de Welpen dat als zij op zomerkamp meegaan,
zij tijdens de nachten zich niet zo hoeven te gedragen als afgelopen
kamp. De mededeling was: dat wij de ouders bellen met het verzoek
om de Welp op te halen. Wij hopen dat door deze mededeling te doen
en de regels strakker te hanteren, de lol er voor iedereen weer in
komt en wij een gezellige tijd met elkaar hebben.
Er is de afgelopen weken een aantal Welpen bijgekomen. Zij worden
op zaterdag 16 juni geïnstalleerd. De Welpen die geïnstalleerd worden, krijgen een aparte uitnodiging. Er is voor iedereen opkomst.

Komende periode:
Bultpark: 3 juni

Beste bevers en welpen,
Dit jaar doen we mee aan de Natuur en Hobbydag in het Bultpark,
een park gelegen tussen Kempenaar, Kogge, Schouw en Hanzepark. Tijdens deze dag is er van alles te doen in het Bultpark
met als doel om Lelystedelingen kennis te laten maken met allerlei
verenigingen en hobbyisten uit Lelystad. Ook wij als scoutinggroep
zullen het een en ander laten zien om onze groep te promoten. De
Natuur- en Hobbydag vindt plaats op zondag 3 juni a.s. Daarom
willen we de opkomst van zaterdag 2 juni verschuiven naar zondag
3 juni. Zaterdag 2 juni is er dus geen opkomst.
De bevers en de welpen worden om 14 uur in scoutfit verwacht bij
onze stand in het Bultpark. Om 16 uur kunt u uw kind daar ook
weer komen ophalen.
Wij hopen dat uw kind zondag 3 juni aanwezig is tijdens de Natuur
en Hobbydag. Omdat we graag willen weten op hoeveel kinderen
we kunnen rekenen vragen we u of u de leiding van de speltak van
uw kind middels een mail voor donderdag 31 mei wilt laten weten
of uw kind aanwezig zal zijn.

Met vriendelijke groet,
Guido Tol en Anita Lammers
Organisatie Natuur- en Hobbydag
Routebeschrijving:
Komt u met de auto: via de Rigastraat kunt u bij de school de
Kring parkeren. Dan loopt u langs dierenweide De Knotwilg en
gaat u de houten brug over. Direct na de brug zitten wij links.
Via de Gondel, de Kempenaar en de Schouw zijn we makkelijk met
de fiets te bereiken (zie kaartje)

De activiteitengebieden die wij de komende weken behandelen zijn Identiteit en Uitdagende Scoutingtechnieken.

Kijkopkomst is op 30 juni:
De oudste Welpen gaan op 30 juni langs bij de Scouts, om
daar een kijkje te nemen. Is de Scouts speltak wel wat voor
mij? Wat doen zij daar zoal? De oudste Welpen krijgen hierover een aparte mail.
Cook around the world:
Op 14 juli sluiten wij het jaar gezamenlijk als groep af. Onze
jaarlijkse “cook around the world”. Een gezellige opkomst die
in het teken staat van gezellig afsluiten met een hapje en een
drankje. U krijgt voor deze activiteit een aparte uitnodiging.
Zomerkamp:
Het Welpen zomerkamp zal plaatsvinden van 22 tot en met
26 juli. Wij gaan op kamp bij een andere Scoutinggroep die
zich op 60 km van Lelystad bevindt. Het is in een plaats waar
veel natuur is. Het telt ruim 160.000 inwoners. De plaats
heeft koninklijke invloeden. Rara, waar gaan de Welpen
naartoe?
Tijdens dit kamp zal er ook een uitje plaatsvinden. Daarom
vragen wij voor dit kamp € 75,00. Jullie kunnen je opgeven
door een mail met als onderwerp “ZoKa Welpen” te sturen
naar welpen@scoutingjfk.nl en het bedrag van € 75,00 over
te maken naar NL23INGB0000407685 met in de omschrijving “ZoKa Welpen” en de naam van de Welp. Doe dit voor
30 juni, anders kan de Welp niet mee op kamp.
Wat moeten de Welpen meenemen op kamp?
-shirts, broeken en ondergoed

lepel en broodmes mee)

wordt)

Wat moeten de Welpen NIET meenemen op kamp?
gegeven, etc.)

snoep permitteren, een ander kind niet, houdt daar rekening
mee, trakteren mag natuurlijk wel)

Als wij het weer hebben, zoals de afgelopen dagen, dan is al 50%
van ons kamp fantastisch.
Wij hopen dat deze informatie zoveel mogelijk u vragen hebben
beantwoord. Mocht dit niet zo zijn, dan horen wij het graag. U
kunt na het lezen van deze brief aan de leiding uw vraag stellen
of u kunt een mail sturen naar welpen@scoutingjfk.nl
Op de volgende pagina vind u onze agenda. Het is raadzaam om deze over te nemen in uw agenda, zodat u en de
welp niet voor verrassingen komt te staan.
Met vriendelijke welpengroet,
Jopie, Christiaan, Wouter, Lauren, Lukas en Arian.
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