Nieuwsbrief december 2014

Heb je iets meegemaakt met de scoutinggroep wat je graag wilt
delen of heb je iets leuks voor de nieuwsbrief stuur het ons. Het
adres is: nieuwsbrief@de-ruyter.nl.
Volgende nieuwsbrief: februari 2015.

Met in dit nummer…
Sinterklaasintocht Velserbroek!
Kerstontbijt
Bijna: Nieuwjaarsmaaltijd!

Nieuwjaarsmaaltijd

Het einde van het jaar nadert… De kinderen hebben kerstvakantie
en wij zijn al in volle gang bezig met de voorbereiding voor de
Nieuwjaarsmaaltijd! Een maaltijd waar de hele groep aan mee doet.
De Bevers, Waterwelpen, Zeeverkenners, Wilde Vaart, Loodsen en a
lle stafleden. En dat wordt natuurlijk heeeeel gezellig!
Dus zet het alvast in je agenda: 3 januari de Nieuwjaarsmaaltijd,
want dat wil niemand missen!

Feestdrukte!
Het is alweer zo ver, de laatste nieuwsbrief van 2014.
December, het is een heerlijke maand! De goedheiligman is
langs geweest en de kerstdagen en Oud & Nieuw komen er
aan. Wat een feestdrukte allemaal. Niet alleen thuis maar ook
op scouting zijn we druk met allerlei dingen. De feestdrukte!
Gelukkig kunnen we genieten van een maand vol met gezelligheid. En laten we dat dan ook maar met zijn allen doen!
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Data
3 januari:
Nieuwjaarsmaaltijd
10 januari:
Eerste opkomst na de
kerstvakantie
21&28 februari:
voorjaarsvakantie
Zet het alvast in je
agenda!

Bevers

Bevergroep@de-ruyter

Sinterklaasintocht Velserbroek
Op 22 november was de Sinterklaasintocht in Velserbroek. Ook de stafleden van Scoutinggroep de Ruyter waren hier aanwezig. Ze hebben
lekkere warme chocolademelk aan mensen uitgedeeld, het was wat
fris, dus dat kwam goed van pas. Er kwamen veel kinderen langs om
spelletjes te doen. Vooral het speelbord, waarbij pepernoten door de
gaten gegooid moeten worden, was een groot succes! Zelfs de pieten
kwamen even een kijkje nemen en natuurlijk was de goedheiligman
ook aanwezig. Iedereen was vrolijk, maar dat kan ook niet anders als
Sinterklaas weer in het land is!

Data Bevers
3 januari:
Nieuwjaarsmaaltijd!
10 januari:
Eerste opkomst van 2015

Sinterklaas opkomst 22-11-2014
Sinterklaas is in het land en overal konden kinderen hun schoenzetten. Daarom hebben wij bedacht om zelf een schoen te knutselen.
Elke Bever deed zijn best om er een waar kunstwerk van te maken. De
schoentjes werden ingekleurd, geknipt en geplakt. Dit was natuurlijk
allemaal niet voor niets, want de Bevers mochten aan het eind van de
opkomst hun schoen zetten! En wat vonden we die week er na in onze schoen … Heerlijke chocolademunten! Dank u wel Sinterklaas!
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Knutseltijd!
Tijdens de koude winterdagen is het heerlijk om binnen te zitten met een warme kop chocolademelk. Maar er moet dan natuurlijk ook iets leuks gedaan worden! Print deze kerspop
uit, kleur hem in en kleed hem aan. Plezier gegarandeerd!
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Bevergroep@de-ruyter.nl

Bevers
Sinterklaas opkomst 2014

Dit jaar hadden de Zwarte Pieten het erg druk! Ze hadden eerder deze week gelukkig wel tijd om de cadeaus
langs te brengen, alleen hadden ze niet verteld waar
de cadeaus lagen! Sinterklaas had een brief gestuurd
waarin wat aanwijzingen stonden, maar Sinterklaas
wist ook niet alles, want hij had scoutingpiet speciaal voor ons gestuurd. Sinterklaas stuurde ons
scouting hulppietendiploma’s en als iedereen zijn/haar scouting hulppietendiploma had behaald
(inclusief staf), kregen wij nog een aanwijzing.
Voor het scouting hulppietendiploma moesten wij 4 spellen doen:
1. Taaitaai happen;
2. De-zak-van-Sinterklaas lopen;
3. Pakjes doorgeven;
4. Pietendans wedstrijd.
Wij moesten laten zien dat wij dit allemaal konden en elkaar ook konden helpen hierbij!
Het is iedereen geluk! De staf had er wel een beetje moeite mee, want alles was op Bever formaat,
maar uiteindelijk hadden zij ook hun pietendiploma behaald.
Toen iedereen zijn/haar scouting hulppietendiploma had gekregen, vonden wij allemaal een dier op
de achterkant van ons diploma. Maar het was een beetje raar, want alle eerste letters van de dieren
waren weg. Zo stond er ‘ip’ in plaats van ‘kip’ en ‘il’, in plaats van ‘uil’. Nadat iedereen zelf (!) had
uitgevogeld welke letter er in het woord miste, moesten wij met de letters gaan puzzelen, dát was
moeilijk. Maar sommige kinderen konden al letters lezen, dus die hebben het opgelost!
Het woord keuken kwam er uit. Toen gingen wij allemaal snel kijken in de keuken, maar er lag helemaal niks... We moesten in alle pannen en kastje zoeken, alleen daar vonden we ook niks! Plotseling
werd er een luik in de vloer ontdekt en daar vonden we al onze cadeautjes!
Iedereen die er was had zijn/haar cadeautje uitgepakt en wij hadden netjes de cadeautjes bewaard
voor de kinderen die er niet waren, zodat iedereen toch zijn cadeautje kreeg.
Iedereen is heel erg blij met de cadeautjes.
Wij willen Sinterklaas nog hartelijk bedanken! Dikke groetjesss, De Bevers
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Waterwelpen

waterwelpen@de-ruyter.nl

Strandopkomst Waterwelpen
Zaterdag 9 november was de strandopkomst voor de Waterwelpen,
deze speciale opkomst startte bij de ja-knikkers bij IJmuiderslag. Na de
opening zijn wij met de gehele groep naar het strand gelopen. Op het
strand hebben we 4 activiteiten gedaan, we zijn traditiegetrouw gestart
met balletje-trap. Dit leverde in de duinen en op het strand leuke taferelen op, omdat het een heel andere omgeving is dan wat we gewend
zijn. Vervolgens zijn we verder gegaan met de drie resterende activiteiten. Deze activiteiten waren: strandjutten, zandkastelen bouwen en
vliegeren. Het strandjutten leverde op dit strand niet heel veel op, maar
de vondsten werden leuk gebruikt bij het zandkastelen bouwen. Dit
ging over het algemeen erg goed, er zijn hele mooie bouwwerken tot
stand gekomen met hier en daar gebruik van gevonden materialen. Tot
slot nog het vliegeren, Teun (staf) had twee matrasvliegers mee genomen, waarvan een behoorlijk groot. Voor de meeste welpen was het
wel even oefenen voor zij het besturen van zo’n vlieger onder de knie
hadden, maar wanneer het eenmaal ging was dit wel spectaculair met
de wind die er stond die dag.

Data Waterwelpen
3 januari:
Nieuwjaarsmaaltijd!
10 januari:
Eerste opkomst van 2015
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Waterwelpen

waterwelpen@de-ruyter.nl

Gezamenlijk kerstontbijt Bevers en Waterwelpen
Op 13 december was het al zo ver, de laatste opkomst van
het jaar. Dit was een goede gelegenheid om het kerstontbijt te doen. En nee, dit deden de Bevers of de Waterwelpen niet alleen, maar gezamenlijk! Toen we binnen kwamen vonden de Bevers het in eerste instantie wel een
beetje eng om samen met de ‘grote’ kinderen te zitten.
Gelukkig was die angst al snel voorbij, want de gezelligheid
was al gauw aanwezig. Deze ochtend konden we samen
genieten van een heerlijk kerstontbijtje.
Nadat iedereen
had gegeten, was
het tijd om een
momentje vrij te
spelen. De kinderen gingen het bos
verkennen en vonden wel heel leuke
hutjes. De oliebollen en appelflappen actie was die dag ook nog bezig, waardoor we op het idee kwamen om samen
met de Bevers en Waterwelpen appelflappen te bakken. De oven was al voorverwarmd en Nieke
kwam de uitleg geven over hoe deze eigenlijk worden gemaakt. De kinderen hebben het allemaal
uitstekend gedaan! Gelukkig was er nog wat tijd over
om gezamenlijk een spel te spelen. Het spel dat we gingen spelen was Levend Stratego. Voor de Bevers nog
iets aan de moeilijke kant, maar alle Waterwelpen waren bereid om de Bevers zo goed mogelijk te helpen.
Na een potje Leven Stratego wilden de Bevers wel nóg
een spel spelen. Helaas was het al tijd om af te sluiten.
De Waterwelpen speelden wel nog een spelletje. Het
was een ochtendje die zeker voor herhaling vatbaar is!
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Kleurennnnn!
Haal de kleurtjes maar uit de kast, want hier is een leuke kerstkleurplaat! Te koud om naar
buiten te gaan zoals hier bij Kwik, Kwek en Kwak, verveling of regen? Ga kleuren!
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De ouderraad

ouderraad@de-ruyter.nl

Beste ouders/verzorgers en leden,
Na een stille periode willen wij de ouderraad weer een nieuw leven inblazen en her oprichten.
Inmiddels zijn er twee ouders die plaats hebben genomen in de ouderraad.
Wouter Venne de ouder van een beverkind en Diana van Loon de ouder van een zeeverkennerskind en wilde vaart kind.
De ouderraad helpt onder andere met ondersteuning bij de diversen speltakken, sociaal media,
verzorgt klus en sop dagen, sponsering en zijn een aanspreekpunt voor ouders voor alle mogelijk
voorkomende zaken.
Wij kunnen dat uiteraard niet met zijn tweetjes en zijn dan ook op zoek naar meer ouders die ons
met
deze ondersteuning kunnen helpen.
Heb je interesse, tips of wil je je aanmelden voor de ouderraad neem dan contact op met
ouderraad@de-ruyter.nl
Groetjes Wouter Venne en Diana van Loon

En meer…
Sponsorkliks
We hebben onze vereniging ingeschreven voor sponsorkliks, dit is een initiatief waar veel grote webwinkels zoals bol.com, wehkamp, thuisbezorgd.nl en nog veel meer zich bij hebben aangesloten,
en van iedere bestelling die u hier plaatst, gaat een commissie naar de ingeschreven vereniging, zo
gaat bijvoorbeeld als u via onze sponsorkliks pagina bij bol.com een bestelling plaatst 1,8 tot 6 procent van de bestelwaarde naar ons. U vindt onze pagina met alle aangesloten winkels op: http://
www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4668. U hoeft slechts een paar keer extra te klikken maar
kost u verder niets, maar voor ons kan het veel opleveren.
Alvast bedankt, De Staf van MAzn de Ruyter
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Zeeverkenners

zeeverkenners@de-ruyter.nl

Sanna:
Deze foto is genomen op het kamp van
de bootsen en kwartieren in de blokhut. Eerst was er een sinterklaas opkomst. Je kon leuke cadeaus voor je
eigen bak winnen. Ze vielen erg in de
smaak!
Daarna was het tijd voor de bootsen en
kwartieren om alle pepernoten op te
vegen. We hebben toen een filmpje
gekeken en met de kussens die je als baks cadeau kon winnen een kussengevecht gehouden. Ze zijn
goedgekeurd voor een echt kussengevechtje!

Op 13 december hebben de Zeeverkenners een kookopkomst gehouden;
Zij hebben zelf van alles gemaakt: Brandnetelsoep gekookt in een frisdrankblikje (op kampvuur).
Van een blikje een mini bakpan geknipt en via een verhitte stoeptegel gehaktballetjes en kip gebakken. Zelf chips gemaakt! En appelflappen gebakken. Alles was erg lekker, de Zeeverkenners hebben
een leuke opkomst gehad.
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Website
WAUW!

Heb jij de nieuwe website al gezien? Sander Buitenhuis heeft er een mooi werkje van gemaakt. Op
de vernieuwde website www.de-ruyter.nl kunt u alles vinden over de Bevers, Waterwelpen, Zeeverkenners en Wilde Vaart. Ook verschillende informatie van kampen tot verhuur. Neem nu een kijkje
op de vernieuwde website! Nieuw:


Nóg meer informatie over de Bevers, Waterwelpen, Zeeverkenners en Wilde Vaart



Nieuwsfeeds

Binnenkort kunt u alle foto’s bekijken!

WWW.DE-RUYTER.NL
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Oliebollen en appelflappen
Vorige week zijn we erg druk bezig geweest met de actie oliebollen en appelflappen. We hebben er
uiteindelijk erg veel moeten bakken want de kinderen hadden zo hun best gedaan! Dat was nog
wel even een klusje…
Het uiteindelijke aantal:
218 oliebollen en 211 appelflappen!!!
Bevers: 208
Waterwelpen: 173
Zeeverkenners: 48
We hopen dat ze erg lekker hebben gesmaakt bij iedereen
en willen iedereen bedanken voor zijn of haar inzet!

Appels schillen met de boor!
Zóoo veel appels moeten er geschild
worden.. Dan is dit wel een handig truc-

De appels moeten natuurlijk ook in
stukjes gesneden worden.. Anders passen ze niet in de appelflappen!

Het beslag voor de
oliebollen is ook
klaar.. Tijd om de oliebollen te bakken..

En daar gaat weer een lading
appelflappen. Klaar om de oven
in te gaan! Nu maar goed de tijd
in de gaten houden, want binnen de kortste keren mogen ze
er weer uit!
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Namens de hele groep hele fijne kerstdagen!
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