Nyhedsbrev august 2016
Så er sommerferien sluppet op og nu er det igen tid til en masse sjove, hyggelige, lærerige
timer til spejder.
Det kommende efterår byder på en del forandringer, men også en masse kendt.
Som det største for spejderne er det nok, at Bo er stoppet som leder for Micro og Mini
grenen, men dette er ikke helt nyt da vi har snakket om dette inden ferien.
Rent praktiske vil det sige, at Annette, som har stået sammen med Bo det sidste år, nu står
som leder for disse to grene. Annette er også mor til Elisabeth i micro.
Der udover er der 2 lederassistenter, som kommer og hjælper det de kan. Men vi mangler
stadigvæk en eller 2 nye leder, som kunne tænke sig at bruge tid sammen med os og de
skønne børn.
Hvis det ikke lykkes os at finde en mere inden længe, vil der komme et brev ud, hvor vi
ønsker jeres hjælp til møderne på skift, men dette vil der komme mere omkring hvis det
bliver aktuelt.
Som noget nyt, vil vi starte et nyt tema op hen over hele efteråret, hvor børnene i sidste
ende vil få udleveret en mødeknap, hvis man har overholdt mødetidspunkter og givet
afbud. Dette er en vigtig del af vores fællesskab, for at vi alle kan have det sjovt til
spejder. Dette meget vigtigt, da det er meget forstyrrende f.eks. når 3 - 4 stk. kommer
drysende i løbet af den første ½ time.
Ren lavpraktisk gå det i sin enkelthed ud på, at lære børnene, at møde til tiden og melde
afbud. Det er så her I som forældre kommer ind i billede. Hvis jeres barn er forhindret i at
møde til spejder, skal I HUSKE at melde afbud til Annette senest kl.16:00 på møde
dagen. Dette kan gøres på følgende måde:
SMS 31 23 80 37 mail: annette@brofelde.com eller via vores hjemmeside
http://rethingh-gruppen.dk/kalender under den enkelte dag / gren husk også bemærkning.
Vi ser gerne, at I ikke melder afbud når I enten aflevere eller henter jeres børn, da vores
leder rigtig gerne vil lede børnene denne dag og ikke tage sig af administrative opgaver.
Det kunne måske desværre også glemmes, hvilket så vil gå ud over det enkelte barn.

Mødeknap
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For børnene vil det være sådan, at når de møder til spejder, holder vi et lille møde som vi
plejer og her vil børnene på skift, hjælpe med at sætte perler på snoren. (De børn som skal
rykke op til Junior, vil ikke modtage en mødeknap da det ikke forsætter hos dem)
Der er i alt 17 almindelige mødeaftener hvor det er muligt at få en perle, plus 4
arrangement perler. For at få en mødeknap skal man som minimum møde op til 14
mødeaftner.
Måden perlerne bliver delt op er således:

Lyserød:
Hvid:
Pink:
Orange:
Sort:
Gul:
Blå:
Rød:
Grå:

Prøve medlemskab max. 3 gange.
For her gang de møder til tiden.
Ture
Arrangementer
Håndtryk
Syg (syg gælder ikke som afbud)
Har meldt afbud
Har ikke meldt afbud
Passiv medlem

Jeg håber på, at I som forældre, vil være med til at bakke op omkring dette, og give
børnene en hjælpende hånd.
Derudover er det vigtig at kigge på den enkelte dag og tilpasse tøj og fodtøj efter vejret.
Når det bliver mørkt så husk også lygter.
Skulle dette give anledning til spørgsmål, er I velkommen til at kontakt Annette og tage
en snak omkring dette.
Mange spejder hilsner
Annette og assistenter
Tlf. 31 23 80 37

