Brulmail
Prins Hendriklaan 30

info@scoutingpius12.nl

2264 SW Leidschendam

070-3203040

Datum
26-10-2019
01-11-2019

Tijd
Za 12:00 – Zo 12:00
Vr 20:00 – 22:00

09-11-2019
14-12-2019
21-12-2019
21-12-2019
24-12-2019
28-12-2019

Za 12:00 – 15:15
Za 14:00 – 17:00
Za 17:00 – 19:00
Za 18:00 – 20:00
Dinsdag
Za 19:00 – 21:00

31-21-2019
25/26-01-2020
14-03-2020
18-04-2020
21/23-05-2020
13/14-06-2020
18-07-2020
19-07-2020

Dinsdag
Za 08:00 – Zo 16:00
Za 10:00 – 17:00
Za 14:00 – 16:00
Tijden volgen nog
Tijden volgen nog
Tijden volgen nog
Tijden volgen nog

GG = Gehele Groep

WE = Welpen

Speltak Wat gaan we doen
WE
Welpen weekend
GG
Halloween met
spookhuis
WE
Regio spel
WS
Boten de loods in
WS
Kerstgourmet
WE
Kerstdiner
WS
Geen Bijeenkomst
GG
BCANY, normalen
bijeenkomsten gaan niet
door!
WS
Geen Bijeenkomst
GG
WOT
GG
NL Doet
GG
Opendag
WS
Kaagcup
GG
Groepsweekend
WS
Start kamp
WE
Start kamp

WS = Waterscouts

Nieuwe Brulmail!
Weer een nieuwe Brulmail! De hele staf is weer bij elkaar gekomen en hebben een mooie
jaarplanning weten te maken. De agenda staat weer bomvol, schrijf hem dus snel over in je agenda
of print hem uit en plak hem op de koelkast. Zo mis je geen enkele activiteit! We beginnen al snel en
wel komende vrijdag met de Halloween soos, kom langs en beleef het spannendste avontuur van je
leven!

BCANY 28 december 19:00-21:00
Op deze avond gaan we terugblikken op 2019 en vooruitkijken naar 2020. Het belooft een
spectaculaire avond te worden voor al onze leden van de groep! Zorg dus dat je er allemaal bij bent!
Welpen, waterscouts en Staf!

Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!
Oude kleding? Inleveren in de groene container bij de Pius natuurlijk!
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Halloweensoos
Dit jaar is weer de geweldige Halloweensoos die op vrijdag 1-11-2019 om 20:00 plaatsvindt. Deze
soos staat volledig in het teken van Halloween. Het thema blijft een verrassing. Kom vooral verkleed,
misschien win je wel een prijs. Waan je een weg door het spookhuis en wie weet zit je erin vast. Bij
de griezelbar kun je lekker snoepgoed, chocola en chips en drinken kopen. Ook kan je wat leuke
spelletjes komen doen of een dansje in de griezel disco. Iedereen is van harte welkom We hebben er
veel zin in jullie ook!

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

Beste welpen en ouders,
Beste welpen, kijk in de agenda en zie hoeveel leuke dingen we weer gaan beleven. Komende vrijdag
al een superleuke Halloween soos, het duurt tot 22:00 maar als je even een half uurtje komt kan je al
heel veel beleven, het is echt de moeite waard!
Op 21 december doen we in plaats van een gewone bijeenkomst hebben we dan een superlekker
kerstdiner, het is de bedoeling dat elke welp een klein gerechtje meeneemt zodat we allemaal lekker
kunnen eten! Overleg even met je ouders wat makkelijk en lekker is om mee te nemen, in de
ouderapp of voor of na de bijeenkomsten is het misschien goed om even te delen wat iedereen
meeneemt zodat we niet 20 dezelfde gerechten hebben!
Op 9 november hebben we regio spel! We gaan dan met alle welpen uit de hele regio een superleuk
spel spelen! We verzamelen die dag om 12:00 op het Piusplein en willen de ouders vragen om 15:15
de welpen weer op te halen bij winkelcentrum de Bogaard in Rijswijk. Meer informatie over het
regiospel in de aparte brief welke separaat te downloaden is op onze website. Let op dat wij dus wel
m 12:00 gezamenlijk op het Piusplein verzamelen.
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!
Oude kleding? Inleveren in de groene container bij de Pius natuurlijk!
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Waterscouts
Dinsdag 19.30 - 21.00 uur
Zaterdag 14.00 - 17.00 uur
schipper@scoutingpius12.nl

Beste waterscouts,
Beste waterscouts, wat een avontuur met het botenretourweekend! Nu weer kijken
naar het winterseizoen dat voor de deur staat. Als het houtwerk klaar is dan gaan we op
14 december de boten de loods in doen. Dat doen we met spierkracht, ken je dus nog sterke of
handige vriendjes of familieleden neem ze dan mee om te helpen!
Op 21 december is het weer bijna kerst! Dat gaan we met de waterscouts uitgebreid vieren met
lekker eten. We komen deze dag samen van 17:00 tot 19:00, we beginnen dus wat later. We gaan die
avond gourmetten, zorg dus dat je ook allemaal wat lekkers meeneemt. Er komt een lijst te hangen
op het dek waarbij je de keuze kan opgeven! De Hofmeester zal dit coördineren, heb je vragen of
ideeën dan kan je bij hem terecht. Het gaat heel smakelijk worden.
Wij wensen jullie een behouden vaart,
De waterscout staf

Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!
Oude kleding? Inleveren in de groene container bij de Pius natuurlijk!

