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Beste Ouders/Verzorgers,
Het Pinksterkamp zit er weer op en de zomer zit er aan te komen. Tijd voor een aantal leuke opkomsten met het
zomerse weer, maar we gaan ook ons best doen weer een insigne (Journalistiek & Media) te halen. In deze brief vindt
u alle informatie.

26/05 Geen opkomst (opruimen
NPK)

08/06 Gidsen/Helperskamp

Het NPK is weer geslaagd, maar geeft wel een hoop

de Scouts. Op het moment zijn dat de leiders van onze

rommel. Daarom is er zaterdag 26 geen opkomst. Zo

nesten. Op vrijdag 8 juli zetten we die nog een keer in

kan de leiding mooi op ruimen en kunnen we 2 juni weer

het zonnetje tijdens het gidsen en helperskamp. Tijd

lekker aan de slag.

en locatie worden nog apart gecommuniceerd.

02/06 Journalistiek 1
Weet jij wat er allemaal bij komt kijken

09/06 Opkomst door Gidsen en
Helpers

om een artikel te schrijven of de beste

De opkomst van zaterdag 9 juni wordt zelfs voor ons

persfoto te maken? De opkomsten van

een verrassing. Deze opkomst wordt namelijk bedacht

02/06, 16/06 en 30/06 staan in het

door de Gidsen en Helpers. Wel hebben we vast een

teken van Journalistiek en Media.

locatie. De opkomst is van 10:00 tot 12:00 en u kunt

Tijdens een aantal opdrachten gaan we

uw

er achter komen hoe het met jullie

parkeerplaats te hoogte van de Mensingheweg 20,

journalistieke vaardigheden gesteld is.

Roden.

In september vliegen er een heel aantal welpen over na

zoon of dochter afzetten en ophalen bij de

16/06 Journalistiek 2 / Vloggen
Als echte vloggers gaan we zaterdag 16 juni aan de slag. Met een waar “Greenscreen” aan de muur kunnen we
zorgen dat we overal op de wereld kunnen staan en hier de vetste vlogs maken. Uiteraard moeten de vlogs wel over
scouting gaan dus gewoon netjes in uniform en das.
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23/06 Vlotvaren

07/07 Waterpret opkomst

Lekker dobberen op de Lettelberterplas het begint

7 juli staat in het teken van waterpret. Vergeet deze

inmiddels al een beetje een traditie te worden. Zaterdag

opkomst niet zwemkleding en een handdoek mee te

23 juni gaan we weer vlotvaren in Lettelbert. Vergeet

nemen want droog kom je deze opkomst niet door.

deze opkomst je zwemkleding niet!

14/07 Laatste opkomst

(Showing Lipdub)

Zaterdag 15 juli sluiten we het seizoen uiteraard
weer op een echte scouting manier af.

Van 10:00 tot

11:00 gezellig met de Welpen in het bos rond het
gebouw.

30/06 Media Lipdub
Als mooie afsluiter van het
insigne Journalistiek en
Media gaan we zaterdag
30 juni een feestelijke
Lipdub maken. Je mag

Vanaf 11:00 uur zijn alle ouders welkom om hun

deze zaterdag de blouse

zoon of dochter te zien straten tijdens de première van

thuis

de Lipdub gemaakt op 30 juni.

laten

en

zo

feestelijk mogelijk bij de opkomst verschijnen. Maak
je outfit uiteraard wel af met de Nienoord das.

21/07 Geen opkomst
zaterdag 21 juli is er in verband met voorbereiding
zomerkamp geen opkomst.

27 t/m 31 juli Zomerkamp Dwingeloo
Tijdens het begin van de zomervakantie vindt van vrijdag 27 t/m dinsdag 31 juli dit jaar weer het zomerkamp plaats.
Het kamp is net als vorig jaar op het Labelterrein Dwingeloo. Het zomerkamp wordt ieder jaar helemaal zelf door de
welpenleiding bedacht, van thema (volgt) tot aan volledig programma. In verhouding tot het pinksterkamp is het
zomerkamp voor de welpen een lekker rustig programma met veel vrij tijd. Een goed
begin van de vakantie dus.
Het kampgeld voor zomerkamp is dit jaar vastgesteld op 85 euro per persoon. De
betaling voor die kamp kan dit keer in twee termijnen. Geef uw zoon of dochter
op en betaal het eerste termijn via:
http://www.scoutingnienoord.com/welpen/zomerkamp

