Het Hoge Hoedje
Maart/April/Mei 2014
Esta’s Scouting Leonardus

Hoi Pipeloi!
Het nieuwe jaar is ondertussen alweer enige
maanden onderweg, de carnaval is weer
achter de rug en het mooie lenteweer is
alweer in aantocht. Gelukkig maar, want na
al die maanden binnen zitten kunnen we
eindelijk weer naar buiten. Leuke
programma’s zoals tochten, buitensporten
en bosspelen staan dan weer op het
programma. Wij wensen jullie veel
leesplezier….

Telefoonnummers Leiding:
Maikel:
Mirjam:
Ron:
Nadine:
Nick:
Karlijn:

060606060606-

Nieuwe leden:
Na de zomervakantie zal de estagroep wat
kleiner zijn geworden. Lorenzo en Nicole
zullen overvliegen naar de explorers en dat
betekent dat er bij de estagroep weer ruimte
zal zijn. Dus ken jij iemand die bij onze groep
past en een keer wil komen kijken laat hij/zij
dan contact opnemen met ons zodat wij
diegene kunnen uitnodigen om een keer te
komen kijken.

Bossen:

Afmelden:
’t Hofke van Binderen:

dragen tijdens het groepdraaien. Neem wel
altijd een jas mee want wanneer het weer het
toe laat zullen de komende maanden alle
programma’s buiten zijn.

0492-549887

Email:

estasscoutingleonardus@upcmail.nl
Elke woensdag tussen 18.00 uur en 18.30 uur!

Belangrijke data:
30 april en 7 mei:
Geen groep i.v.m. de meivakantie
23 april: Bossen (verzamelen
waterzuiveringsinstallatie)
23/24/25 mei: “Zomer”kamp Esta’s
(meer informatie zie bijgevoegde brief)

Scouting T-Shirt:
Het mooie weer komt er weer aan dus
mogen de esta’s ook weer het scouting shirt

23 april zullen we voor het eerst dit jaar naar
de bossen gaan. We verzamelen dan niet op
het hofke, maar om 18.30 uur bij de
waterzuiveringsinstallatie tegenover club
Boszicht.

Zomerkamp 2014:
Dit jaar gaan de esta’s in mei i.p.v. juli op
zomerkamp. Voor meer informatie zie
bijgevoegde brief.
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Verjaardagen:
4 april
4 april
16 april
17 mei
27 mei

Nicole
Teun
Bojay
Karlijn
Mirjam

Allen van harte gefeliciteerd!!!!!!!!!

Voor meer informatie, foto’s en nieuws:
www.scoutingleonardus.nl

