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Datum
17/18-10-2020

Speltak Wat gaan we doen
WS
Botenretour

31-10-2020

Tijd
Za 10:00 – 21:00
Zo 10:00-- 16:00
Za 17:00 – 18:30

31-10-2020

Za 19:30 – 21:00

WS

14/15-11-2020
05-12-2020
19-12-2020
19-12-2020
26-12-2020
29-12-2020
30/31-01-2021

Za 12:00 – Zo 12:00
Za 10:00 – 12:00
Za 17:00 – 19:00
Za 18:00 – 21:00
Geen bijeenkomst
Di 19:30 – 21:00
Za 10:00 start
Zo 15:00 einde
Tijden worden nog
bekent gemaakt
Tijden worden nog
bekent gemaakt

WE
WE
WE
WS
GG
GG
GG

Halloween bijeenkomst
welpen
Halloween bijeenkomst
waterscouts
Weekend
Sinterklaas
Kerstdiner
Kerstdiner
Geen bijeenkomst
BCANY
WOT

WS

Kaagcup

GG

Start kampen

13 t/m 15-052021
17-07-2021

GG = Gehele Groep

WE = Welpen

WE

WS = Waterscouts

Het groten Halloween feest 2020
Ook dit jaar is het weer griezelen geblazen bij de Pius. En gaan we allemaal leuke en enge spelletjes
doen. En wie weet is er ook kampvuur waar we griezelverhalen kunnen vertellen. Het is natuurlijk het
leukst als je verkleed komt als mummie zombie of een ander eng wezen. Neem vooral al vriendjes en
vriendinnetjes mee maar laat dit wel even van tevoren weten aan de schipper of aan dizzy of via de
mail westaf@scoutingpius12.nl, zodat we daar rekening me kunnen houden. Helaas moet het dit jaar
net even anders daarom nodigen we de welpen uit om van 17:00 tot 18:30 langs te komen en samen
met ons te griezelen, de waterscouts zullen later die avond van 19:30 tot 21:00 de griezelige
bijeenkomst ervaren.
Durf jij het aan….

Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!
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Welpen
Zaterdag 10.00 – 12.00 uur
akela@scoutingpius12.nl

Beste welpen en ouders,
We zijn alweer 3 maanden bezig met ons scoutingspel en de tijd is voorbijgevlogen. In deze maanden
hebben al veel leuke dingen gedaan, Luca en mendel zijn overgevlogen naar de waterscouts waarbij
we met de welpen ook lekker hebben kunnen zeilen. Jayden, Hannah en Elena hebben hun eerste
ster gehaald. Waarbij we vorige week naar het Laarzenpad zijn geweest om naar kastanjes en
eikeltjes te zoeken.
De komende maanden gaan we nog allemaal leuken dingen doen zoals de Halloween bijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst gaan we op het piusplein allemaal leuke en griezelige spelletjes doen meer
info kunt vinden in deze brulmail.
We nog een aantal welpen officieel instaleren tot welp, helaas kan dit niet zoals gebruikelijk met alle
ouders, opa’s en oma’s op het Pius plein maar gaan we de ceremonie livestreamen via facebook.
Zodat u als ouder hier toch een soort van bij kan zijn. Als u zoon of dochter wordt geïnstalleerd krijgt
u hier nog een extra mail over.
Op 14 november hebben wij een superleuk weekend op de planning staan dit is van zaterdag 12:00
tot en met zondag 12:00. Wat we dat weekend precies gaan doen blijft nog even een verrassing maar
het wordt zeker superleuk. Om ervoor te zorgen dat elke welp goed voorbereid meekan hebben we
een lijst met benodigdheden gemaakt.
- luchtbed
- slaapzak
- warme kleding
- extra kleren
- ondergoed
- extra schoenen
- tanden borstel en tandpasta
Als staf zijn wij alweer hard bezig met de eerste voorbereidingen voor het zomerkamp zodat dat
weer net zo leuk wordt als afgelopen jaar. Natuurlijk mag je altijd vriendjes of vriendinnetjes
meenemen en wie weet krijg je dan wel het nieuwe insigne, de buddy badge! De staf zal jullie hier
meer oververtellen tijdens de bijeenkomst.
Wij hebben weer super veel zin in jullie ook?
Wij wensen alle welpen een goede jacht,
Akela, Dizzy, Loui
Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!
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Waterscouts
Dinsdag 19.30 - 21.00 uur
Zaterdag 14.00 - 17.00 uur
schipper@scoutingpius12.nl

Beste waterscouts,
De tijd van het jaar is weer gekomen voor ons jaarlijkse traditie, botenretour weekend. Met
de huidige Covid-19 maatregelen kunnen we gelukkig de bijeenkomst nog als een weekend
vormgeven. Hiervoor vragen wij wel van jullie om extra goed op de 1,5 meter afstand te letten.
Omdat we door de maatregelen niet in onze normale vorm kunnen doen hebben wij hier als staf iets
voor verzonnen. Op Zaterdag verzamelen we om 10:00 op de kaag en eindige de dag op het Pius
plein rond 21:00. Slapen moeten jullie thuis doen, dit laten de huidige maatregelen jammer genoeg
niet toe. Wel zien we jullie graag op Zondag om 10:00 op het Pius plein, de dag zal goed gevuld
worden met allemaal leerzame maar leuke activiteiten. Op zondag zullen we eerder dan de dag
ervoor stoppen, om 16:00 zal de bijeenkomst klaar zijn.
Vergeet niet dat je zelf voor eten en drinken moet zorgen voor heel het weekend.
Mochten er nog vragen, opmerkingen of afmeldingen zijn dan kunt u mailen naar info@scoutingpius12.nl.
Behouden vaart,
De Staf

Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!

