Openningsweekend
Hallo bevers, welpen en scouts!
De zomervakantie is, voor de meeste van ons, tot een einde gekomen
en we beginnen met veel plezier aan een nieuw speljaar. Een aantal weken geleden
hebben jullie al wat informatie ontvangen over het openingsweekend. Doormiddel van
deze brief willen we jullie nog wat concreter informeren.

Data en tijden
Zoals in de vorige brief al aangegeven verwachten wij jullie allemaal op zaterdag 24
augustus om 09.00u op de blokhut. Na een korte opening zullen we dan vertrekken
naar een leuke dagactiviteit. ’s Avonds slapen de bevers binnen in de blokhut, de
andere speltakken slapen buiten in tenten. Op zondag ochtend hebben we nog een leuk
ochtendprogramma om vervolgens af te sluiten met het overvliegen. Het overvliegen
begint rond 10.30u en zal om 12.00u afgelopen zijn. Op zondag 25 augustus om 12.00u
kunnen alle kinderen dus weer opgehaald worden. Aan ouders zelf de keuze om bij het
overvliegen al te komen kijken, of pas om 12.00u naar de blokhut te komen. Op zondag
zal ook weer de mogelijkheid zijn tot het kopen van Were-di shirtjes, polo’s en truien.

Ouderhulp gevraagd!!
Voor de zaterdag activiteit hebben wij de hulp van een flinke groep ouders nodig op
het gebied van vervoer. We gaan met auto’s naar een locatie 40 minuten rijden vanaf
de blokhut. Daarvoor hebben we ouders nodig die op zaterdag ochtend om 09.30u met
kinderen die kant op kunnen rijden. Daarnaast hebben we ouders nodig die ons op
zaterdag middag om 17.45u ter plaatse op kunnen halen en terug naar de blokhut kunnen
rijden. Ouders die willen rijden kunnen dit doorgeven op bevers@scouting-weredi.nl.
Graag even erbij vermelden of het gaat om heen rijden of terugrijden en hoeveel
plaatsen voor passagiers met gordel je voorin en achterin hebt.

Overige informatie
*Voor de zaterdag activiteit kan het handig zijn (afhankelijk van het weer) om
zwemspullen mee te brengen.
*Het is dit jaar niet nodig om een lunchpakket mee te brengen, wij zorgen voor het
eten en drinken tijdens het weekend.
*Houd met je slaapspullen rekening met waar je slaapt (bevers binnen, de andere
kinderen buiten).
*Voor kinderen die overvliegen of invliegen raden wij aan een pakketje met oude kleding
mee te nemen die je aan kan doen tijdens het overvliegen en een tas om ze daarna in
te doen. Na het overvliegen kan je douchen in de blokhut.

Herinnering afmelden
Als je niet aanwezig kunt zijn bij het openingsweekend, geef dit dan zo spoedig mogelijk
aan bij de leiding van je eigen speltak.
Als er nog vragen zijn kunnen jullie terecht bij de leiding van je eigen speltak
Groetjes, de openingscommissie
(Lennard, Margot, Perry, Ruud)
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