Nieuwsbrief Scouting St. Jozef
Nummer 2, jaargang 2006/2007
Hallo Esta’s, Explorers en ouders,
Hier is de eerste nieuwsbrief van dit seizoen. Op deze manier houden we iedereen op de hoogte van wat er zoal bij ons afspeelt.
Het is de bedoeling dat deze brief 3 a 4 keer per jaar verschijnt.
Met vriendelijke groeten,
Leiding en bestuur Scouting st. Jozef
De afgelopen maanden.
We zijn naar Greenpeace geweest en vonden het allemaal reuze
interessant. Er zijn weer nieuwe kinderen geïnstalleerd. Zowel bij de
Esta’s ( 6 tot10 jaar) en de Scouts (10 tot 15 jaar) zijn er kinderen
en bij de Scouts zelfs leiding geïnstalleerd. Het is alweer een tijdje
geleden maar allemaal van harte welkom bij de scouting. Ook
hebben we weer als vanouds Heitje voor een Karweitje gehad en
hebben zeker 100 euro bij elkaar geklust. Verder was er nog de
carnavalsoptocht in het dorp, het paasvuur. En als klap op de
vuurpijl was er natuurlijk ook het kamp. De kinderen en de leiding
hebben het enorm naar hun zin gehad.

Hemelvaartkamp Woerden

Foto’s.
Zoals jullie natuurlijk allemaal al weten. De foto’s die gemaakt
worden staan allemaal op onze site. Dus ook de leuke fantastische
foto’s van het kamp. Kijken dus en als je hem leuk vind kan je hem
nog downloaden ook.
http://scoutnet.nl/~scouting-st.jozef
Nieuwe leiding
Jullie hebben haar misschien al eens gezien maar er is bij de
Esta’s een nieuwe leidster. Zij heet Gisèlle en komt af en toe
mee draaien. Gisèlle is nu ook zwanger van haar tweede kindje
dus zal ze nu nog niet zo heel veel bij de scouting aanwezig zijn
maar misschien wel in de toekomst? Wij heten Gisèlle van harte
welkom en hopen dat zij het naar haar zin zal hebben bij de
Esta’s.
Onze secretaresse ( Ilja Stapelbroek) heeft inmiddels ook een
zoontje gekregen. Hij heet Guus. Wij hebben Guus natuurlijk al
op de wachtlijst gezet.

De komende activiteiten
Nu het seizoen bijna voorbij is zal er niet zo heel veel meer
gebeuren. Er komt natuurlijk wel een afsluitend feest voor
alle kinderen samen. De datum hiervoor is waarschijnlijk 30
juni of 7 juli. De leiding houdt jullie hiervan op de hoogte.
Het nieuwe seizoen begint op zaterdag 8 september.(zowel
voor de esta’s als scouts)
Gevonden voorwerpen/ voorwerpen gezocht
Ben je tijdens het kamp wat kwijt geraakt? Misschien ligt dat nog
wel in het scoutinggebouw. We hebben o.a. een spijkerbroek van
maat 128. Aan de kapstok hangen ook nog een heleboel jassen die
maar niet met iemand mee gaan , kijk even of er misschien een
jas van jou bij hangt.
Ook missen we een stoelverhoger voor in de auto. Hij is
misschien in de verkeerde auto terecht gekomen.
Verjaardagen
Juni
23
Juli
21
27
Augustus
13
14
27
September
5
Oktober
28
21

Justin de Ruiter

11 jaar

Sven Agterberg
Sem Schalkwijk

8 jaar
8 jaar

Bas Kool
Peter van Burgsteden
Miranda Tijmense

8 jaar
40 jaar
34 jaar

Annelies Blankenstijn

28jaar

Lia Verhagen
Nadine Hazelaar

41jaar
9 jaar

Lege inktcartridges kunnen nog steeds worden ingeleverd. Het
geld dat we hiervoor krijgen wordt gebruikt om wat extra’s te
doen tijdens de scoutingavonden.
E-mail adres
Soms is het voor de leiding makkelijk als wij u kunnen
informeren via uw mailadres. Dit is b.v. makkelijker dan iedereen
bellen. Nog niet alle kinderen hebben een e-mail adres
doorgegeven. Zou u dit nog willen doen (of de strook hieronder
invullen). Alvast bedankt.

Naam:…………………………………………………….
E-mail:……………………………………………………

