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Beste Ouders/Verzorgers,
We hebben de eerste opkomsten van 2021 weer achter de rug, de eerste opkomst was een festijn vol lekkernijen en
afgelopen week zijn we afwisselend bezig geweest met proefjes, typische scoutingspellen en een klein beetje
knooptechnieken. In deze brief vindt u de opkomsten voor de komende periode.

27/02 Voorjaarsopkomst

20/03 Avond opkomst

Mid februari konden we nog schaatsen, maar met het

We zitten momenteel nog met een

lekkere weer van de laatste dagen kunnen we toch wel

avondklok, maar toch is een opkomst

spreken van voorjaar. Zaterdag 27 februari (tijdens de

in de avonduren wel leuk. Daarom

vakantie) hebben we een echte voorjaarsopkomst, wat

hebben we zaterdag 20 maart van

is er nou meer voorjaar dan vogelhuisjes en bloembollen?

18:30 tot 20:30 uur een Avond
opkomst. Met een half uurtje reistijd zou eenieder ook als

Neem deze opkomst een hamer mee :)

de avondklok gehandhaafd wordt op tijd weer thuis kunnen
zijn.

06/03 Highland Games de Luxe
Trek je kilt maar uit de kast, want
zaterdag 6 maart staan er Highland
games

op

de

planning.

Met

de

verschillende nesten gaan we tijdens
deze Schotse traditie de strijd met

Wat we de 20ste precies gaan doen laten we nog even een
verrassing, maar het belooft een chill avondprogramma te
worden.

27/03 Hout- en stookopkomst

elkaar aan. Van kogelstoten tot paal

We sluiten maart af

werpen, welke nest gaat er als winner van de Highland

met een Hout- en

Games uit de kast komen.

stookopkomst. Hoe
ga je veilig om met je

13/03 Kabelbaan en spelletjes
Wat is scouting nou zonder een stoere kabelbaan,
zaterdag 13 maart hebben we niet alleen een kabelbaan,
maar gaan ook bezig met typische scoutingspelen. Gewoon
een leuke opkomst dus.
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