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Beste Ouders/Verzorgers,
De kop van het jaar 2018 is er al weer af. De spieren waren goed warm na de Highland Games en alle welpen zijn
bijgeschoold op het gebied van pionieren. Op het moment zijn we nog druk in competitie tijdens de Nestwedstrijden,
maar ook de komende maand staat er weer een hoop leuks op de planning.

03/03 Geen opkomst

17/03 Verrassingsopkomst

In verband met de vakantie is er zaterdag 3 maart

Zaterdag 17 maart is de opkomst nog een grote

2018 geen opkomst.

verrassing. Hij is in elk geval gewoon van 10:00 tot
12:00 aan de Oude Zuiderweg.

09/03 Techniek avond
Slinger de soldeerbout maar aan
want vrijdag avond 9 maart

23 t/m 25 maart Ouder/Kindweekend

staat de techniek opkomst op de

Tijdens het weekend van 23 t/m 25 maart 2018 vindt

planning.

om

het Ouder-/Kindweekend plaats. Een heel gezellig

19:30 uur en om 21:30 uur

weekend. Niet alleen voor de leden, maar ook voor de

kunt u, uw kind weer ophalen. En zaterdag lekker

ouders. Het belooft dit jaar extra leuk te worden want we

uitslapen natuurlijk.

gaan met zijn allen naar Ameland.

10/03 NL-Doet

Het thema is dit jaar De Grote Nienoord Spelshow.

Zaterdag 10 maart staat NL-doet op het programma.

Het

Deze klusochtend duurt van 9:30 tot 12:30 uur.

gedurende elke activiteit punten zijn te verdienen.

We

beginnen

We gaan tijdens deze klusochtend ons gebouw en alles

weekend

zou

een

grote

spelshow

zijn

waar

Info en opgaven: http://okw.scoutingnienoord.com

er omheen weer eens een grote beurt geven. De
hoofdzakelijke klussen zullen schoonmaken, opruimen
rondom het gebouw zijn.
Kunt u als ouders ons deze ochtend helpen (al is
het maar een uurtje)? Dan wie we u graag 10 maart
op het clubgebouw.

31/03 Geen opkomst (Pasen)
In verband met de Pasen en afwezigheid van de leiding is
er zaterdag 31 maart 2018 geen opkomst.

