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Datum
26-12-2020
29-12-2020
05-01-2021
09-01-2021
12-01-2021
16-01-2021
13 t/m 15-052021
17-07-2021

GG = Gehele Groep

Tijd
Geen bijeenkomst
Di 19:30 – 21:00
D 19:30 – 21:00i
D 19:30 – 21:00i
D 19:30 – 21:00i
D 19:30 – 21:00i
Tijden worden nog
bekent gemaakt
Tijden worden nog
bekent gemaakt
WE = Welpen

Speltak
GG
GG
WS
WS
WS
WS
WS

Wat gaan we doen
Geen bijeenkomst
BCANY
Onlinebijeenkomst
Onlinebijeenkomst
Onlinebijeenkomst
Onlinebijeenkomst
Kaagcup

GG

Start kampen

WS = Waterscouts

Vanaf het Bestuur
We zitten weer in een lockdown, maar gelukkig is onze staf niet voor een gat te vangen.
Daarom is er deze lockdown door de staf van de waterscouts en welpen een programma
gemaakt om je niet te vervelen thuis! Uiteraard willen we niets liever als weer met z’n alle
het scoutingspel met elkaar en op het piusplein spelen. Mocht dit weer verantwoord kunnen
en mogen dan informeren we jullie daarover natuurlijk weer zo snel als mogelijk via de mail.

De BACNY
Volgende week dinsdagavond 29-12-2020 vindt de fantastische BCANY plaats. Deze keer
vanwege Corona wordt dit online geregeld. De link om hiermee aan deel te nemen volgt
nog.

Met vriendelijke groet de BCANY-organisatie

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,
Helaas kunnen we weer even geen bijeenkomsten doen op de scouting. Maar de staf heeft
natuurlijk niet stil gezeten en heeft iets super leuks bedacht.
De winter welp Lock down competitie!
Elke week op zaterdag (zolang de scouting niet door kan gaan) delen wij via facebook en in
de ouder app een nieuwe activiteit. Ook kan u op onze site eventuele extra’s vinden zoals
een kleurplaat om uit te printen. Dit kan van alles zijn van knikkerbaan tot een leuk
knutselwerkje. En je broertjes en zusjes mogen ook meedoen of met je samen werken. Met
het uitvoeren van deze opdrachten is niks te gek. Zolang het veilig gebeurt en volgens alle
maatregelen. En wees zo creatief mogelijk ook als ouder als u iets niet heeft verzin er iets
voor zodat uw zoon of dochter toch mee kan doen. Vragen kunt u altijd stellen aan de staf
via whatsapp wij doen ons best om zo snel mogelijk te antwoorden. Daarnaast komt er op
onze site ook een bestand die u kan downloaden met extra opdrachten die kunnen de
welpen altijd doen en ook weer inleveren via whatsapp.
Deze opdrachtjes zijn onderverdeeld in groepjes en daarbij wordt vermeld hoeveel punten je
krijgt voor die opdrachten de regels zijn als volgt

Regels/ instructies voor iedere opdracht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jeugdlid staat op de foto in scoutingkleding
Wees zo origineel mogelijk
Maak gebruik van het internet
Ruim alles op na afloop
Stuur een foto of video als bewijs
Filmpjes mogen maximaal 1 minuut duren
Stuur het opdrachtnummer mee bij het inleveren

Wat heb je nodig
•
•

Hulp van ouder/verzorger
Telefoon met Whatsapp en camera

Voor meer informatie kunt u naar deze site hier is de lijst ook op te vinden waar bij je bij
sommige opdrachten wat extra informatie kan vinden op de lijst van onze site zijn die
opdrachten blauw gekleurd.
Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!
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In het kort.
Jij kan met jou broertjes en zusjes samen of tegen elkaar strijden voor de winter welp lock
down titel. Doormiddel van opdrachten die wij delen via facebook en de ouderapp. En door
opdrachten te doen die u kunt vinden op onze website.
https://www.scoutingpiusxii.nl/
De opdrachten kunt u inleveren via whatsapp op het nummer 0687707244 niet via de ouder
groepsapp svp. En wie weet win jij wel die vel begeerde beker.
Wij wensen jullie alvast een hele fijne dagen en hopen snel jullie inzendingen te zien voor
deze competitie
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,
Hoe gaat het met jullie? Vervelen jullie een beetje met thuiszitten. Binnenkort
hebben jullie een BCANY die online gaat plaatsvinden. Daarnaast heeft de
waterscoutsstaf zich voorbereid op een fantastisch onlineprogramma in het nieuwe jaar. Zie
agenda bovenaan voor de datums.
Behouden vaart,
De Staf

Reddingsvesten voor Waterscouts
Veiligheid: een belangrijk onderwerp. Ook onze scoutinggroep wil graag dat al onze leden
gezond en veilig thuiskomen na een dag op het water en dat willen de ouders van onze scouts
natuurlijk ook. Steeds meer scoutinggroepen stellen reddingsvesten verplicht. De prijzen voor
comfortabele automatische reddingsvesten zijn ook een stuk lager dan 10 jaar gelden. Daarnaast
is scouting avontuur en dat willen we graag zo houden. Daarom heeft de groepsraad besloten
dat vanaf 1 april 2021 het dragen van een reddingsvest bij de waterscouts verplicht wordt (ook
voor staf) als:
Een lid een zeilbroek draagt
Een lid een volledig regenpak draagt (regenjas en regenbroek)
De windkracht 5 of hoger is (ook tijdens roeien en wrikken, niet in kajuit JFK)
De staf het verplicht op basis van kleding en/of (weers)omstandigheden
Het verplicht is bij een activiteit zoals de Kaagcup met seinvlag Y
Hiernaast moet er voor iedereen aan boord ook altijd minimaal 1 reddingsvest aan boord zijn,
tenzij de staf -vanwege (weers)omstandigheden- dat niet nodig vindt.
Verder blijft gelden dat regenlaarzen verboden zijn aan boord.
De groep heeft voldoende vaste blokvesten. Deze zitten alleen helemaal niet lekker. Scouts
mochten daarom altijd al een eigen deugdelijk automatisch reddingsvest meenemen. Omdat
het dragen van reddingsvesten verplicht wordt zijn wij nu aan het onderzoeken of via een
fondsaanvraag er comfortabelere automatische reddingsvesten kunnen worden aangeschaft.
Deze automatische reddingsvesten moeten ook iedere twee jaar gekeurd worden, ook daaraan
zit een prijskaartje. Begin 2021 zullen wij daarom bij u terugkomen met hoe dit gefinancierd
moet gaan worden en wat dat voor u betekend, natuurlijk proberen wij daarmee rekening te
houden met de scouts met een kleine portemonnee.
Voor vragen kunt u contact opnemen met: mailto:bestuur@scoutingpius12.nl
Groet, de waterscoutsstaf en het groepsbestuur
Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!

