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Intro-Weekend Esta’s
Over een paar weken is het weer
zover, het jaarlijkse Intro-Weekend
staat weer voor de deur met op
zondag de opendag. Het weekend
begint op zaterdag om 10.00 uur en is
op zondag om 13.00 uur afgelopen.
De opendag begint om 13.00 uur en is
om 16.00 uur afgelopen. Als je helaas
niet kan op dit weekend, kun je
afmelden t/m vrijdag 8 oktober via
estas@drmoller.nl. Tot dan !
Gevonden voorwerpen.
Zoals ieder jaar blijven er kleren en
andere spullen over na het
zomerkamp. Deze hebben wij
allemaal verzamelt en jullie kunnen
deze de 1e bijeenkomst bekijken of er
nog spullen tussen zitten van jullie.
Na het Intro-Weekend doen we alles
weg.
Afmelden esta’s .
Afgelopen seizoen is
het
regelmatig
voorgekomen
dat
kinderen
zonder
afmelding
afwezig
waren. Omdat het voor onze
voorbereiding belangrijk is om te
weten hoeveel kinderen er aanwezig
zijn is tijdige afmelding erg belangrijk
voor ons. Wij zouden dan ook
afmelding voor bijeenkomsten graag
voor woensdag willen ontvangen en
voor weekenden tot een week van te
voren. Afmelden kan per mail naar
estas@drmoller.nl of telefonisch bij
Sander 06-12727365.
1e bijeenkomst esta’s/scouts
Het zomerkamp is net voorbij en we
gaan alweer de eerste voorbereidingen
treffen voor het komende zomerkamp.
We beginnen dit jaar het seizoen
namelijk een week later dan
gebruikelijk. Dit heeft er mee te
maken dat de staf in het weekend van
10 t/m 12 september naar het
kampterrein gaat kijken waar we
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komend zomerkamp naartoe gaan. De
voorbereidingen zijn nu dus alweer in
vollegang !
Mobiele telefoons.
Kostbare
spullen
zoals mobieltjes horen
niet bij scouting. Los
van het feit dat deze
alleen maar stuk
kunnen gaan of kwijt kunnen raken in
het bos, is het ook niet de bedoeling
dat er de hele bijeenkomst gespeeld
wordt met de mobiele telefoon. Het
trekt ook scheve gezichten, want het
ene kind mag de mobiele telefoon wel
mee naar scouting en loopt er de hele
tijd mee te spelen en het andere kind
mag het niet. Daarnaast is het voor de
kinderen niet nodig om mobiel
bereikbaar te zijn bij scouting, daar is
de staf voor. Mochten er problemen
zijn, dan kan er altijd een staflid
bellen of gebeld worden. De kinderen
hoeven en moeten dit niet zelf te
regelen op zo’n moment. Wij hopen
dat jullie als ouders hier samen met
ons op willen letten.
Intro-weekend Scouts
Het weekend van 8 t/m 10 oktober
staat geheel in het teken van het
spetterende en vooral gezellige
INTRO-weekend,
waarbij
alle
kinderen van Dr. Moller op de blokhut
een weekend houden. Op zondag 10
oktober is het ook weer open dag bij
scouting... Voor de scouts zijn het
twee overnachtingen en zij worden op
vrijdagavond 8 oktober om 19.30 uur
op de blokhut verwacht. Op zondag
sluiten we af met de open dag van
13.00 uur tot 16.00 uur. Nodig ook
alle opa's, oma's, buren, vriendjes en
vriendinnetjes uit om te komen
kijken! Afmelden kan
i.v.m.
de
voorbereidingen
en
boodshappen
t/m
donderdag 7 oktober
via scouts@drmoller.nl.
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Aanwezigheid Esta’s
Het afgelopen jaar is ons opgevallen
dat er veel esta’s pas op het laatste
moment binnen komen. Wij zouden
het erg fijn vinden als de esta’s
komend seizoen er echt op tijd zijn.
Wij komen namelijk vaak in tijdnood
met ons programma. Dit geldt
eigenlijk ook voor de ouders die graag
nog een kopje koffie willen drinken.
Wij vragen deze ouders dan ook om
iets eerder te komen en dan uiterlijk
10 voor 10 weg kunnen zijn zodat wij
niet in tijdnood komen met ons
programma. Hopelijk kunt u hierop
letten. Alvast bedankt !
Sanitairruimte.
Deze zomer is er weer hard gewerkt
aan het achtergebied van de Blokhut.
De sanitair ruimte is zo goed als klaar
en kan al gebruikt worden. We hopen
er de komende weken de laatste hand
aan te kunnen leggen zodat alles klaar
is voor het intro
weekend.
Graag
nodigen wij iedereen
uit om dan een kijkje
te komen nemen!
Intro-weekend Bevers
De bevers hebben op zaterdag 9
oktober geen bijeenkomst. Deze
bijeenkomst wordt verplaatst naar
zondag 10 oktober voordat de
opendag begint van 11.00 tot 13.00
uur. Je mag hierna natuurlijk gewoon
bij de opendag blijven samen met je
ouders,de buren, opa en oma of
vriendjes.
Belangrijke data
18 sept.
1e bijeenkomst
8t/m10 okt.
IntroWeekend scout
9-10 okt
IntroWeekend esta
10 okt.
Open dag
6 nov.
Sponsorloop esta’s
19-20 nov.
Overnachting esta’s
20-21 nov.
Overnachting scouts
17-18-19 dec.
Kerstkamp esta’s
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