SCOUTING
St. Maarten-Hildegard
Shanti-welpen

Beste Shanti-welpen en ouders,
Hieronder vindt u het programma .
De opkomsten zijn elke zaterdag van 10 tot 12 in het
scoutinggebouw tenzij anders aangegeven.
Vriendelijke scoutinggroeten,
Bagheera, Malchi, Raksha, Marala en Mor
Datum

Wat gaan we doen?

4/9

Welkom terug

11/9

Naar het bos

16/9

Kampfilm

25/9

Overvliegen

2/10

We gaan de jungle in

9/10

Dit zijn wij

Bijzonderheden

Scouting
Sint Maarten Hildegard
Veurselaan 15
2272 AP Voorburg
Website
www.smhg.nl
E-mail
shanti-welpen@smhg.nl
bestuur@smhg.nl
Rekeningnummer
NL43RABO0155828908

Ouders zijn welkom om
mee te kijken!
Andere tijden, programma
volgt nog.

16/10

Installatie

Ouders van de welpen die
geïnstalleerd worden zijn
welkom vanaf 11.15.

23/10

Vakantie

Geen opkomst

30/10

Halloween

Je mag verkleed komen!

Leidingteam
Roderick
Lianne 06-47095294
Simone
Mathieu
Britt

Alvast voor in de agenda:
Weekend 6 t/m 7 november
Weekend 14 t/m 15 mei
Zomerkamp 9 t/m 16 juli
De Corona maatregelen van het RIVM zijn dermate versoepeld dat wij onze opkomsten weer gewoon op
de vertrouwde tijden mogen draaien, van 10:00 tot 12:00. Daarnaast mogen de opkomsten ook weer
binnen plaatsvinden en verzamelen wij weer op ons eigen terrein. Helaas is nog niet alles terug naar het
oude. Zo houdt de leiding onderling afstand en blijven kinderen en leiding thuis bij
(verkoudheids)klachten, isolatie of quarantaine. Ouders worden nog steeds geacht 1,5 meter afstand te
houden tot elkaar en niet langer dan noodzakelijk op het terrein te blijven. Om drukte in en voor het
gebouw te voorkomen is het de bedoeling dat ouders hun kind bij de fietsenstalling brengen en halen.
Graag brengen wij in herinnering de auto te parkeren op de Laan van Dobbe tot Zegge of de Doctor
Beguinlaan en niet op het kleine parkeerterrein bij de Rodelaan. We kregen daar voorheen veel klachten
over en het zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties. Ons terrein is dus te betreden via de poort aan de
Veurselaan. Alvast bedankt voor je medewerking!

