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Explorers, ouders en verzorgers
Explorer begeleiding Hanckema
Programma 10 september t/m 22 oktober

Beste explo’s, ouders & verzorgers,
De vakantie is bijna voorbij…. dus de eerste opkomst staat ook bijna voor de deur. Op 10
september verwelkomen we een groep scouts bij onze explogroep. Reguliere opkomsten van
de explorers zijn op zaterdag in de even weken van 16.00 tot 19.00 uur. (Tijdens de eerste

opkomst gaan we jullie wensen hierin bespreken)
Bij de explorers zijn jullie het brein achter het programma dat we gaan draaien. Dit zullen we
de eerste opkomst dan ook samen met elkaar gaan maken. Daarnaast zijn jullie zelf
verantwoordelijk voorbepaalde zaken, daarom is er binnen jullie groep een voorzitter,
secretaris en penningmeester nodig. Denk hier rustig over na, lijkt het je leuk laat het ons dan
weten. Ook dit gaan we dan met elkaar bespreken.
Over een aantal opkomsten is er belangrijke aanvullende informatie te vinden onder het
programma.
Wij hebben er zin in!

Programma

Datum

Wat gaan we doen?

Waar?

9 en 10-9

Overvliegen (zie info)

Clubgebouw

24-9

Opkomst

Clubgebouw

1-10

Welkom in Zuidhorn markt voor zomerkamp

Centrum Zuidhorn

8-10

Opkomst

Clubgebouw

22-10

Vogelvoer actie voor zomerkamp

Welkoop Marum

23 t/m 28-7

Zomerkamp

Belgische Ardennen??
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Aanvullende informatie opkomsten:
9 en 10-9 OVERVLIEGEN!!
Als je op de leeftijd komt om naar de volgende speltak te gaan binnen scouting dan ga je overvliegen. Op 10
september organiseren wij een “Overvliegdag”. Deze dag is iedereen welkom om dit feest samen met ons te
vieren. Voor de overvliegers zal er een parcours klaar staan waarmee ze hun scouting skills moeten laten
zien. Na het parcours worden zij welkom geheten in onze explogroep 😊
Maar om dit alles te realiseren moet er het een en ander opgebouwd worden. Daarom willen we jullie vragen
om op 9 september vanaf 16.00 uur naar het gebouw te komen om te helpen opbouwen. Hierbij het motto:

“Vele handen maken ligt werk”
Op 10 september starten om 11.00 uur bij het clubgebouw met en lunch, we
verwachten rond 14.00/14.30 uur klaar te zijn.
Voor de lekkere trek zal de friet kraam van “Friet en Zo”
ons voorzien van een lunch (tegen betaling).

Actie’s voor zomerkamp!!
Wij als explo begeleiding houden van uitdaging en dat willen we dan ook graag samen met jullie delen tijdens
ons eerste buitenlandse zomerkamp!! Het lijkt ons leuk om naar de Belgische Ardennen te gaan en daar de
wereld van andere kanten te bekijken dan de gangbare weg. Maar aan dit alles hangt natuurlijk een
prijskaartje en om het mogelijk te maken voor iedereen gaan we een spaarpotje vullen.
Deze vullen we door actie’s te voeren, onze handen uit de mouwen te steken en onze helpende hand te
bieden!! Hoe gevulder de spaarpot, hoe meer uitdaging
De voor nu reeds bekende acties zijn:
Zaterdag 1-10 Welkom in Zuidhorn markt (geef je op via de app!!)
Zaterdag 22-10 Vogelvoeractie (Info volgt)
Deze dag gaan we samen het dorp in om vogelvoer te verkopen. Met de opbrengst van deze actie kunnen wij
samen een opkomst organiseren waarvan het budget hoger ligt dan dat we normaal te besteden hebben. We
gaan er dan ook vanuit dat iedereen zich inzet deze dag, samen actie voeren is samen plezier maken!!
Mochten er vragen zijn dan kunnen jullie altijd
contact met
ons
de mail of
Deze actie is in samenwerking
met
deopnemen
Welkoop via
uit Marum.
We gaan er met elkaar een geslaagde dag van
telefonisch
op
onderstaande
telefoonnummer.
maken.
Met vriendelijke groet,
De Explo begeleiding

Jarith en Fokje
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