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Hoera, je bent in het bezit van
de eerste nieuwsbrief van de
Kameleon-Kinheim. De nieuwe
officiële naam is KK-tje geworden, en het is een krantje voor
en door jou gemaakt.
Met deze brief willen we jullie
allemaal sneller belangrijke
informatie geven en zeker ook
de leuke verhalen laten lezen
van alle speltakken.
Hoewel we nog geen echte
winter hebben gehad, komt het
voorjaar er weer aan waardoor
we meer buitenactiviteiten
kunnen gaan doen. De tijd van
de weekendkampen is ook
aangebroken.
Daarnaast brengt het voorjaar

ons allemaal ook weer in de
gelegenheid om diverse
onderhoudswerkzaamheden en
verbouwingen uit te voeren,
waarvoor we natuurlijk ook niet
zonder de ondersteuning van
de ouders kunnen.
Ik wens jullie veel lol de
komende tijd en lees plezier
met de nieuwe nieuwsbrief.
Groeten
Milroy van der Bor

Nieuwe Nieuwsbrief
Voor u ligt de nieuwe
nieuwsbrief van de Kameleon
Kinheim. Het is de bedoeling
dat deze nieuwsbrief elke
maand wordt uitgebracht en
we hopen op deze manier de
informatie naar de ouders toe
te verbeteren. In de
nieuwsbrief vindt u de laatste
informatie van alle speltakken
over de verschillende
programma’s op de
zaterdagen, de adressen en
telefoonnummers van de
speltakleiding en nog meer

nuttige informatie over de
groep.. Ook kunnen er stukjes
van de kinderen en ouders in
geplaatst worden, daarvoor
staat er elke zaterdag een
kopijbus bij de vlaggenmast en
ook op onze website komt er
een digitale kopijbus. Op deze
manier proberen we u van
zoveel mogelijk informatie te
voorzien en iedereen nog meer
bij de groep te betrekken.
Dus…. lever in die kopij!!!!

Wereldjamboree
Het is zover: we gaan ons voor
bereiden op het grootste Scoutingfeest
ooit. Van 27 juli tot en met 8 augustus
2007 vindt de 21e Wereld Jamboree in
Engeland plaats. De Wereld Jamboree
is met recht een Scoutingkamp van
wereldformaat. Vanuit elk land waar
Scouting bestaat, zijn er deelnemers te
vinden op dit evenement.
“40.000 Scouts te samen”
Het wordt een heel speciale Jamboree
want in 2007 wordt het honderdjarig
bestaan van Scouting gevierd. Er
worden rond de 40.000 deelnemers
verwacht. Vanuit Nederland zijn ruim
1300 Scouts ook van de partij!
Van onze groep gaan er 6 mensen mee
naar de wereldjamboree. Het zijn
Floriaan, Wesley, Anouk, Lilian, Jelte
en Joey. Zij maken deel uit van een
van de troepen van het Nederlandse
contingent.
De voorbereiding
Scouts in actie om hun kampgeld te verdienen.

Als voorbereiding op de jamboree
hebben zij de afgelopen 2 jaar meerdere troepkampen en cluster weekenden gehad om elkaar beter te leren
kennen.
De eigenlijke reis begint op 19 juli, dan
vertrekken ze waarschijnlijk vanuit
Hoek van holland met de boot naar
Engeland. Hier hebben zij een kleine
jamboree in Kibbelstone, hier zullen 8
dagen lang alle scouts van uit Nederland neer strijken en al een hoop lol
gaan beleven. En dan gaat de echte
WJ van start
Komende maanden
houden wij u op de
hoogte van alle
voorbereidingen en
natuurlijk van het
kamp zelf.
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Splash
15 JAAR SPLASH !

HET ZWEMSPEKTAKEL VAN SCOUTING HAARLEM EN OMGEVING

De Splash wordt gehouden op
zaterdag 17 maart 2007 in het
Boerhaavebad in Schalkwijk.
De SPLASH! is het zwemspektakel
dat vanuit Scouting Regio Haarlem
door het vaste Splashteam wordt
georganiseerd voor alle leden van
Scouting Regio Haarlem.
Scoutingleden met een
zwemdiploma en ouder dan
zeven jaar kunnen meedoen aan de
estafetterace. Deze is verdeeld in 5
leeftijdscategorieën: 7 t/m9 jaar,
10 t/m12 jaar, 13 t/m15 jaar, 16t/
m18 jaar en de 17+ leidingteams.
Er is geen beperking in het aantal

teams.
Een team bestaat uit 6 personen en
zwemt in estafettevorm in twee
keer tien minuten zoveel mogelijk
meters bij elkaar. Er is per
leeftijdscategorie een bronzen,
zilveren of gouden medaille te
verdienen en de winnende ploeg
krijgt bovendien de wisselbeker, de
Boerhaavetrofee.
De estafettes worden in volgorde
van leeftijd gezwommen: de
jongste ploegen beginnen rond
09.00 uur en, afhankelijk van het
aantal teams, zwemmen de laatste
leidingteams zo rond 21.30 uur. We
verwachten dat iedereen wordt

aangemoedigd door een
enthousiast publiek!! We zorgen
ook deze Splash weer voor
gezellige

Het beverspetterfestijn
Hoi Bever,
Dit jaar doen we weer mee met het BEVERSPETTERSPEKTAKEL in het Boerhaavebad.
We verzamelen om 9:00 uur voor het zwembad en om
9:30 uur springen we het water in. Iedereen moet vlindertjes om, dus ook
wanneer je zwemdiploma’s hebt. Het feest duurt tot 11:30 uur.
Hieronder staat wat je verder mee moet nemen.

Welpen
Bij het ter perse gaan van dit
nummer was er nog geen info
over de juiste zwemtijden
Voor de laatste info met
betrekking tot de splash
verwijzen wij jullie door naar
de leiding en / of de website.

Meeneemlijst:
•
Zwemkleding heb je al aan onder je kleding;
•
Een grote tas voor al je kleren;
•
Een handdoek;
•
Ondergoed in je tas;
•
Een koek voor na het zwemmen;
•
Vlindertjes.
Wanneer je niet kan komen, meld je dan even af.
Groetjes, Indira (023-5274750) en Tasia (06-18155412)

Deelnemende KK-teams:
•
•
•
•

De Drijvertjes,
De Plonsers,
De Spetters,
De Duikertjes.

Namens de redactie:

Kop op!

Aanmoedigen
Wilt u ook de sfeer van de
Splash eens meemaken, dan
kunt u uw kind komen
aanmoedigen tijdens de
wedstrijden. Hiervoor kunt u
plaats nemen op de tribune.
(Spandoek niet verplicht.)
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Agenda
Zaterdag 10 maart
Bevers:
Kabouters: Bordspelletjes
Heitje/ karweitje
Welpen:
Scouts:
Explo’s:
Zaterdag 17 maart
Bevers:
Kabouters:
Welpen:
Scouts:
Explo’s:

Spetterspektakel
Papiermacheen
Splash
Kampactie

Zaterdag 24 maart
Bevers:
Kabouters: Filmopkomst
Heitje/ karweitje
Welpen:
Sportopkomst
Scouts:
Explo’s:

Jantje Beton Collecte
Zijn jullie Jantje Beton misschien vergeten?
Geef je nu nog op, en laat het ons via telefoon of mail weten.
Ook kunnen jullie die avond(en) gewoon komen
Dan overtreft dat zelfs onze stoutste dromen !
Wij gaan op maandag 5 maart, dinsdag 6 maart en
woensdag 7 maart gaan collecteren. Wij starten om
18.00 uur en lopen tot ongeveer 20.00 uur.
Daarna is er voor iedereen
koffie, thee of chocolademelk.
Natuurlijk is het te riskant om
de jongere kinderen alleen te
laten lopen. Vandaar dat wij
een beroep doen op de ouders
van de bevers, kabouters en
welpen ook een avond mee te
lopen en hun kind(eren) te
begeleiden. De scouts en
explorers lopen met hun eigen
(bege)leiding.

Zaterdag 31 maart

Voor de volgende
keer:

Bevers:
Kabouters: Schilderen
Technieken
Welpen:
Weekend
Scouts:
Explo’s:

Lever kopij in voor
31 Maart.
in de kopijbus of
per e-mail.

Zaterdag 7 april
Bevers:
Kabouters: Grote eieropkomst
Technieken
Welpen:
Scouts:
Explo’s:

In de volgende
keer:
•
•
•
•

Sponsorloterij
Op onze oproep voor
“bellers”
voor
de
Sponsorloterij-belactie,
hebben
we
twee
reacties
enthousiaste
gekregen. We hebben
echter 6 personen nodig.
Dus meld u aan voor een
gezellige ochtend (met
ontbijt) of middag (met
lunch) op zaterdag 24 of
zondag 25 maart.
Opgeven / aanmelden bij:
Liesbeth Draeck
023-5272427
of per email
p.draeck@hccnet.nl

De ingezonden kopij
Uitslag SPLASH
Jambonieuws
………….

Telefoonnummers teamleiders
De Kaashoek

Voor binnen- en buitenlandse kazen,
vers gebrande noten en voor heerlijk
belegde broodjes.
De Kaashoek
Gen. Cronjéstraat 22
2011 JH Haarlem

4.

Bevers:
Kabouters:
Welpen:
Scouts
Explo’s
Stam

Tasia
Wiwo
Mang
Sappol
Jelle
Milroy

023-5262603
023-5398094
023-5315868
023-5490282
023-5275721
023-5397970

Graag vooraf afbellen als uw zoon of dochter een opkomst
verhindert is.

