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Datum
08-05-2021
11-05-2021
22-05-2021
29/30-05-2021
05-06-2021
19-06-2021
03-07-2021
17-07-2021
18-07-2021

GG = Gehele Groep

Tijd
10:00 – 18:00 Za
19:30 – 21:00 Di
10:00 – 18:00 Za
Za 12:00 – Zo 12:00
10:00 – 18:00 Za
10:00 – 18:00 Za
10:00 – 18:00 Za
Tijden worden nog
bekent gemaakt
Start 9:30

WE = Welpen

Speltak
WS
WS
WS
WE
WS
WS
WS
WS

Wat gaan we doen
Zeildag
Installatie
Zeildag
Weekend
Zeildag
Zeildag
Zeildag
Start kamp

WE

Start kamp op het
Piusplein

WS = Waterscouts

Welpen
Zaterdag 10.00 – 12.00 uur
akela@scoutingpius12.nl

Beste welpen en ouders,
We zijn alweer een aantal maanden leuke avonturen aan het beleven op het Piusplein, ook willen wij
de 2 nieuwe welpen Matz en Teije van harte welkom heten bij de Pius XII. De komende maanden
staan er weer veel leuke en diverse avonturen op het programma zoals een prachtig spectaculair
weekend op 29 en 30 mei, dit kan alleen doorgaan als het volgens de coronaprotocollen mogelijk is.
Maar voor nu ziet het er naar uit dat het door kan gaan. Meer informatie volgt nog via de mail.
Tijdens de gave avonturen en programma’s staat ook de vriendschap hoog in het vaandel, en wat is
er nou leuker dan met zoveel mogelijk welpen deze avonturen beleven. Om dit mogelijk te kunnen
maken is er de buddy badge in het leven geroepen door scoutingNL, deze badge kan je verdienen
door een vriendje of vriendinnetje 3x mee te nemen naar een scouting bijeenkomst. Als hij of zij zich
inschrijft dan krijgen ze allebei een leuke verrassing.

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!
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Waterscouts
Dinsdag 19.30 - 21.00 uur
Zaterdag 14.00 - 17.00 uur
schipper@scoutingpius12.nl

Beste waterscouts,
Installatie van Waterscouts
Een belangrijk moment voor iedere waterscout: de installatie. Na een periode van
kennismaking wordt iedere waterscout geïnstalleerd. De waterscouts krijgen bij de installatie hun
groepsdas en je legt de scout belofte af. De installatie voor waterscouts is op dinsdag 11 mei om
19:30 uur op het Piusplein. Normaal zijn ook ouders hierbij van harte wel, maar vanwege de
richtlijnen rond het Corona-virus is dat niet mogelijk. De staf zal daarom zorgen voor de nodige
filmpjes en video’s van de installatie. De installatie zal ook iets anders gaan dan normaal, zodat het
helemaal voldoet aan de richtlijnen. Het is voor je installatie belangrijk om de volgende dingen aan te
hebben: Je scoutingtrui en je scoutingshirt. Ook de al geïnstalleerde waterscouts zullen allemaal
gepromoveerd worden naar kwartiermeester, bootsman of (semi-)staflid, hiervoor is naast je trui en
shirt je groepsdas hard nodig. Zorg dus dat je jouw groepsdas om hebt als je die al hebt gekregen.
Kun je er niet bij zijn: meld je zo snel mogelijk af via: schipper@scoutingpius12.nl
Naar de Kaag!
De boten zijn al op de kaag en dat betekent dat het zware werk erop zit. Daarom hier meer uitleg
over de dingen die van belang zijn om te weten als we een zeildag hebben. Rond 18:00 uur zijn we
weer terug op de betonnen steiger, iets voorbij de normale overzetplek. Door de regels rond het
coronavirus is meerijden met elkaar en met stafleden gebonden aan regels. In de auto geldt ook het
verbod op groepsvorming en mogen maximaal 2 personen samen zijn. Mensen die op hetzelfde
adres wonen en kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven
geen mondkapje te dragen. We vragen ouders zoveel mogelijk hun eigen kind te halen en brengen.
Als dit niet mogelijk is neem dan contact op met de staf. Ook bij het ophalen geldt: hou 1,5 afstand
tot andere kinderen/ouders en al helemaal van leden andere scoutinggroepen.
Spullen die in je rugzak handig zijn tijdens een zeildag
•
•
•
•
•
•
•

Regenpak
Drinken
Eten
Warme kleding
Bij mooi weer, zwemspullen
Bij mooi weer, zonnebril
Bij mooi weer, zonnebrand

Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!
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Regels op het Scoutingeiland
Vanuit de Stichting Zeeverkennerscentrum Kagerplassen (het scoutingeiland) is er een uitgebreid
protocol gestuurd met regels. De staf is hiervan volledig op de hoogte. Voor alle waterscouts zijn er
een aantal belangrijke regels op het scoutingeiland (vanuit de stichting en onze eigen scoutinggroep):
Op het eiland heeft iedere scoutinggroep zijn eigen terrein. Welk terrein wisselt per keer. Het
verzamelpunt van onze groep is op het terrein dat voor onze scoutinggroep is of op de steiger voor
onze boten. Je blijft uit de buurt van andere groepen! Zwerven over het terrein is verboden.
Op het eiland heeft iedere scoutinggroep een eigen toilet. Ieder toilet heeft een nummer. Je gaat
naar het toilet van de Pius XII, de staf geeft je hiervan het nummer. Je gaat alleen naar het toilet en
dus niet met je vriendjes/waterscouts. Na het toiletbezoek was je jouw handen (drogen aan je eigen
kleding). Hierna ga je direct terug naar het verzamelpunt.
Op en rondom het eiland draag je altijd de groepsdas (of je scoutingtrui/scoutingshirt): geen
uitzonderingen! Je moet herkenbaar zijn als scout en als lid van de Pius XII.
Je ouders zetten je niet af bij de overzetplek (verzamelplek wordt aangegeven door de staf: meestal
bij de betonnen steiger). Bij de overzetplek kom je alleen met toestemming van de staf.
Tot slot: luister goed naar de aanwijzingen van de staf. Vragen: ga naar de staf.
Als onze groep zich niet houdt aan de regels zijn we niet meer welkom op het eiland. Als we door
jouw gedrag problemen krijg, kun jij dus de volgende keren niet meer mee naar de Kaag.

Behoudenvaart,
De waterscouts staf

Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!
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Kamp Actie
Scouting en op kamp gaan is het allerleukste dat er is! Daarom willen we iedereen dit jaar uitnodigen
om met ons mee te gaan. Willen jullie ons helpen om onderstaand bericht te delen met alle jongetjes
en meisjes die jullie kennen? Ook zijn er speciale "ga mee op kamp" folders. Deze kan je ophalen bij
de staf om ze uit te delen aan jou vriendjes, vriendinnetjes of familie!
Nog niets te doen in de zomer?
Ga de eerste week van de vakantie mee kamperen.
Voor kinderen van 6 tot 11 jaar biedt Scouting Pius XII al meer dan 60 jaar de kans om te speuren,
zwemmen, hutten bouwen, fikkie stoken en te kamperen.
Je hoeft geen lid van onze groep te zijn om mee te gaan. Een goed humeur, een luchtbed en slaapzak
zijn genoeg. Anders kom je toch gewoon eerst een keertje gratis kijken? Dat kan elke zaterdag.
Speciale actie: voor 149 euro kun je met ons mee op kamp en mag je de maand ervoor elke zaterdag
meedoen met onze reis door de jungle.
Ouders,
Een ervaren stafteam staat klaar om uw kind mee te nemen.
We kennen onze technieken om een superleuk en gezellig kamp te organiseren. Bent u als ouder op
zoek naar een leuke activiteit voor uw kind, maar weet u niet goed wat? Scouting biedt vele
mogelijkheden. Scouting is een club waar veel afwisselende activiteiten worden gedaan en goed is
voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Als groep hebben wij de ervaring elk kind op zijn niveau
aan te spreken.
Bent u nieuwsgierig of heeft u vragen?
Neem contact met ons op via onze e-mail of kom langs!
info@scoutingpius12.nl
Kamp data
Welpen (6 tot 11 jaar) 18 juli t/m 24 juli
Waterscouts (11-18 jaar) 17 juli t/m 25 juli

Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!

