Beste welpen, scouts, explorers en ouders,
Het is weer zover de zomer is voorbij, de blaadjes beginnen weer te vallen, het
koude weer is weer opkomst en de regen komt met bakken naar beneden...
Het is herfst in Nederland en dat kan bij Scouting Frankendael maar 1 ding
betekenen: groepsweekend!
Traditiegetrouw zitten we weer in het Blauwe Vogelhuis op Scoutcentrum
Buitenzorg in Baarn. En wel op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30
november 2014. Op vrijdag verzamelen we om 19:30 in Baarn. Zorg dat
je je uniform aan hebt! Op zondag sluiten we het kamp af om 15.00 uur.

Ga jij de groene uitdaging aan?
De organisatie is al maanden in de weer om er een onvergetelijk weekend van
te maken. We hebben een spannend thema, maar wat dat precies inhoudt
houden we nog even geheim...
De kosten van dit alles zijn al in de contributie per automatische incasso
verwerkt. Het enige dat je moet doen om mee te gaan, is het invullen van het
aanmeldformulier op http://bit.ly/ZLRQPF Ook als je niet meegaat willen we
dat graag weten, dat kan ook via bovenstaande link.
Het adres van de locatie is:
Scoutcentrum Buitenzorg
Amsterdamsestraatweg 51
3744 MA Baarn
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u zich wenden tot de leiding van het
Speltak van uw kind.
Met een stevige linker,
De organisatie van het groepsweekend.
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Paklijst Groepsweekend 2014
Welpen slapen binnen op stapelbedden, de scouts en explo's slapen buiten in
een tent! Houd rekening met koud/nat weer.

Algemene paklijst (scouts, welpen, explo's)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verzamelen in uniform met das (dit is verplicht)
Slaapzak en eventueel een kussen
Pyjama
Voldoende sokken (minstens 3 paar)
Voldoende ondergoed (minstens 3 paar)
Extra broek en T-shirt
Warme trui
Goede loopschoenen
Sloffen of binnenschoenen,
Toilettas met tandenborstel, -pasta, zeep
Handdoek, washand
Knuffel
Laarzen en regenkleding (dit is verplicht)
Theedoek (komt niet terug)
Iets te lezen
Zaklamp
Iets lekkers om uit te delen (direct inleveren bij de leiding)
Medicijnen (direct inleveren bij de leiding) met gebruiksinstructie

Extra voor scouts en explo's
•
•
•

Matje
Eventueel. extra deken
Extra warme trui/vest of muts

Niet mee
GSM's, horloges, MP3-spelers en alle andere elektronische apparatuur.

Kamerlingh Onneslaan 9 1097DE Amsterdam ∙ 020 6657912 ∙ www.scoutingfrankendael.nl

