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10-10-2015 Groepsontwikkelingssessie: 
 Alle leiding had op 10-10-2015 een cursusdag. Het was een 
zeer leerzame dag en we verwachten dat we al het 
geleerde ook in praktijk kunnen brengen. Door alle  
enquêtes die door ouders en leden (daarvoor dank) is 
ingevuld, kunnen we ons concentreren op de verberter 
punten. We gaan ons de komende tijd bezig houden met 
het verbeteren van de minpunten zodat scouting nog 
leuker wordt.  
 
17/18-10-2015 Groepsweekend 
Dierendag, Carnaval, Kerst, oud en nieuw en nog veel meer. en dat allemaal in een dag... dat kan 
allemaal op Scouting the Challenge. Compleet met champagne, confetti en een kerstdiner. We 
hebben heel veel leuke spelletjes gedaan zoals: reuze yenga, geblindoekt parcour en iets bouwen van 
bamboestokken. Tijdens sommige spellen konden we bouwmaterialen verdienen om daarna een 
carnavalswagen te bouwen! Toen kwam de volgende feestdag: Kerst. Wat hebben we genoten van 
het 3-gangen menu. Nog nagenietend van het lekkere eten werden er ineens champagneglazen 
tevoorschijn getoverd, we telde af van 10 tot 0 en vierde daarna met zijn alle het nieuwe jaar. Daarna 
was het voor de Bevers en Welpen tijd om naar bed te gaan. Maar voor de Scouts en Explo's was de 
feestdag nog niet voorbij. Om 10 uur werden die gedropt en mochten ze nog terug zien te komen... 
hoe het bij de Scouts ging weet ik niet maar ik weet wel dat bij de Explo's na een tijdje het feestje er 
wel vanaf was.... De volgende ochtend werden we al weer vroeg wakker gemaakt want de paashaas 
was langsgeweest! Na de eieren gezocht te hebben, mochten we aanschuiven aan een heerlijk 
paasontbijt. de Bevers en Welpen waren heel goed uitgeslapen en dat was te merken, de Scouts en 
Explo's daarintegen waren opvallend stil. Daarna hebben we nog een tocht gelopen met leuke 
spelletjes als post. kortom het was een geslaagd weekend!!  
groetjes Kyra (die van de Explo's) 

Agenda: 
09-01-2016 Nieuwjaarsborrel 

Wist u dat? 
Scouting the Challenge ook een 
ouderraad heeft? De ouderraad zoekt 
enthousiaste ouders  die de 
ouderraad willen versterken.  Heeft u 
interesse of wilt u meer informatie, 
stuur dan een mailtje naar: 
ouderraad@scoutingthechallenge.nl 
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Bevers : De Bevers werden beloond omdat ze veel scoutingloten 
verkocht hadden. Op zaterdag 24 oktober zijn  alle Bevers naar de 
speelboerderij De Vossenberg geweest. De kinderen konden hier 
naar hartenlust klimmen en klauteren, fietsen, knutselen, 
schommel en springen op de trampoline. Als snel werden de 
blousen uitgedaan en werden de wangen steeds roder en roder. 

Welpen: Scoutcraften.  
Minecraft is een leuk spel zeker als je het op zijn scouts doet! De 
Welpen hebben heel hard gewerkt en heel veel kubusjes 
gemaakt. Daar hebben zij uiteindelijk 2 hele mooie gebouwen 
van gemaakt! 

Scouts: Halloweenweekend. Op zaterdagavond werden de Scouts 
ontvangen in ons spookhuis ‘De Sprokkellaar’. De een nog enger 
verkleed dan de andere. Na de film, werden ze gedropt en onderweg 
werden ze opgeschrikt door o.a. een vliegende clown. Terug in het 
clubgebouw was er een feest met hapjes. Op zondag was er een 
eindspel in de wijk. Wij willen iedereen bedanken die heeft geholpen! 

Explorers: Het weer op zomerkamp was niet altijd zo goed dus 
we hadden nog een activiteit tegoed: kanoën. We gingen met 
z’n alle op de fiets naar de Reuselhoeve in Moergestel. Het weer 
zat gelukkig enorm mee. We hebben veel gelachen, water uit 
kano’s geschept en we zijn vaak het riet in gevaren. Kort om een 
geslaagde middag! 

Stamgasten: Onze grote vrienden van de Stamgasten zijn een avondje 
culinair aan het kokkerellen! Lekkere bannocks met hoogwaardige 
vullingen als ei, salami en frikandel. Ook hebben we een 
gourmetavond gehad en waren we aanwezig bij het Groepsweekend 
en Halloweenweekend. Ook  de komende weken liggen er ontzettend 
leuke programma’s in het verschiet! 

Stampertjes: Tja waar hebben wij, de Stampertjes, ons de laatste tijd 
mee bezig gehouden. Het belangrijkste onderdeel was toch wel de 
bruiloft van onze geliefde speltakpenningmeester Bart Spooren. En tja 
wat is een bruiloft zonder vrijgezellenfeest. Dus dit seizoen stond in 
het teken van gekke opdrachten verzinnen voor Bart, een geweldig 
vrijgezellenfeest, een nog veel mooiere bruiloft! 


