• De speltak Bevers van de Dr. Ariënsgroep
heeft wekelijks een gevarieerd programma
voor kinderen tussen de 5 en 8 jaar.
• Teamleider
Michael Madern
• E-mail
bevers@drariens.nl
• Ledeninformatie
http://www.drariens.nl/arida/
• Rekening
NL09 RABO 0394 0865 46 t.n.v. Bevers
Dr. Ariënsgroep Apeldoorn

Dr. Ariënsgroep
Apeldoorn
• Scouting is een plezierige
vrijetijdsbesteding die een
bijdrage levert aan de vorming
van de persoonlijkheid.
• 90.000 leden
• 30.000 kaderleden
• 32 miljoen leden wereldwijd
• 1.300 Scoutinggroepen
• ScoutShop met 19 filialen
• 23 Scouting Labelterreinen

Beste ouder/verzorg(st)er,
We zijn het scoutingseizoen nu echt begonnen met een gezellig, actief en
zonnig openingskamp. Via deze Nieuwsbrief willen we u informeren over de
planning van de activiteiten van de komende periode. Er zitten wat
bijzonderheden in waarvan het handig is dat u dit goed leest.
Datum

Planning

21 september

Opkomst

28 september

Opkomst

5 oktober

Opkomst

12 oktober
19 oktober
26 oktober

Opkomst in bos
Installatie bevers; Arvin, Lody
Installatie leiding: Natalie
Herfstvakantie; geen opkomst

2 november

Opkomst

9 november

Opkomst

15 november

Avondopkomst 17.30-19.30 (in
plaats van 16 november)
Opkomst

23 november
30 november
7 december

Sintopkomst; mogelijk
opkomsttijden
Opkomst

14 december

Opkomst

21 december
28 december en 4 januari

Kerstopkomst; mogelijk andere
opkomsttijden
Kerstvakantie; geen opkomst

11 januari

Eerste opkomst nieuwe jaar

Scouting Dr. Ariënsgroep
Apeldoorn
• Secretariaat:
E-mail: ver-secretaris@drariens.nl

andere
•
•

•

E-mail penningmeester:
penningmeester@drariens.nl
K.v.K. voor Oost Nederland
08168897
Blokhut ‘de Pionier’
Zilverschoon 118-B
7322 GK Apeldoorn
(géén postadres)
E-mail verhuur:
verhuur@drariens.nl

• Website: www.drariens.nl

Bezoek geregeld onze website http://www.drariens.nl/arida/ om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen
onze speltak. Om u beter van dienst te kunnen zijn vragen wij u verder uw e-mailadres in SOL (het centrale
ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland) in te vullen. Dit kunt u doen door naar http://sol.scouting.nl/ te gaan en hier in
te loggen. Als u nog geen inlogcodes heeft, kunt u deze aanmaken met uw Scoutcard. Na het inloggen klikt u op “Mijn gegevens”.
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Bosopkomst:
Op 12 oktober willen we met de Bevers het bos in. Alle bevers worden op die dag om 10.00
verwacht bij de achterste parkeerplaats van Paleispark het Loo aan de Boslooweg. Hier kunnen ze
om 12.00 weer worden opgehaald. Probeer het met elkaar meerijden even onderling af te
stemmen.
Installatie:
Op 19 oktober zal de opkomst in het teken staan van de installatie van de nieuwe bevers en
Natalie. De ouders en evt andere familieleden van de te installeren bevers zijn uiteraard hierbij van
harte uitgenodigd.
Voor de installatie moeten een aantal zaken worden aangeschaft:
Setje installatie Dr Ariens:
- Groepsdas
- Groepsembleem
- Groepsnaambandje
- Regiobadge
Dit setje kost € 16,50 en kunt u aanschaffen via onze penningmeester Mirjam Schonewille. Stuur
hiervoor een mail naar; mirjam.schonewille@outlook.com
Daarnaast hebben jullie nog nodig:
- Speltakinsigne; bevers
- Installatieteken scouting Nederland
- Scoutfit (rode blouse)
Dit is aan te schaffen via de scoutshop; www.scoutshop.nl Overleg eventueel met elkaar voor
gezamenlijk aanschaffen om bezorgkosten te besparen.
Avondopkomst 15 november:
Op 16 november zal de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn plaatsvinden. Om iedereen
de gelegenheid te geven hier met zijn eigen gezin heen te gaan hebben we de opkomst verplaatst
naar de vrijdagavond ervoor; 15 november. We maken er een gezellige avondopkomst van! We
verwachten de bevers die avond om 17.30 in de blokhut en sluiten om 19.30 af. Wilt u er wel voor
zorgen dat ze thuis al hebben gegeten?
Sint en Kerst:
Ook zullen we weer Sinterklaas en Kerst met de bevers vieren. Nadere informatie hierover volgt op
een later moment.
We hopen dat we u zo voldoende informatie hebben gegeven. Zet u alle data alvast in uw agenda!
Planning
Voor een globale planning van de opkomsten de komende tijd kunt u online naar onze website:
www.drariens.nl/arida. Selecteert u 'Bevers', dan kunt u zonder wachtwoord de planning bovenaan
selecteren. Dit kan zonder in te loggen.

Met scoutinggroeten,
Team Bevers
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