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VAN DE VOORZITTER
De kop van het nieuwe seizoen is er weer
af! We zijn weer vol enthousiasme
begonnen aan het seizoen 2011/2012. En
dat de nieuwe seizoenstart veelbelovend
is, zagen we wel op onze open ochtend.
We liepen met maar liefst 45 kinderen!
Een aantal waarvoor we even moeten
gaan graven in het geheugen, wanneer we
dat voor het laatst hadden. De weergoden
wilden niet heel de ochtend goed
meewerken. Ons buitenprogramma kon
lekker doorgaan, alhoewel de Hollandse
Leeuwen ter afsluiting wel erg nat was….
Ik heb veel lachende leden en
aspirant-leden mogen zien, dus u snapt
dat de voorzitter weer blij was. En een
week later zagen we het resultaat,
aangezien de Welpen met 23 (!!) kinderen
waren. Ook daarvoor moeten we even ver
terugkijken. We hopen natuurlijk dat alle
kinderen die zijn komen kijken het heel erg
naar hun zin hebben gehad en ook blijven,
zodat onze groep weer lekker verder
groeit!
Wat staat er dan de komende tijd nog
allemaal op stapel? Op maandag 12
september hebben we weer een
groepsraad. Dit wordt een belangrijke,
aangezien we ons als staf- en
bestuursleden dan gaan verdiepen in de
groepsontwikkeling. Verder is het bijna tijd
voor de Brandersfeesten. Dit is voor
Scouting Schiedam een van de
hoogtepunten van het jaar, dus mis het
vooral niet!
Verder wil ik aan alle ouders alvast een
aankondiging maken voor de ouderavond
die gepland staat op maandag 3 oktober
a.s. Daarvoor kunt u verderop in deze
Tamtam meer lezen.
En zoals gebruikelijk krijgen jullie van mij
nog de spreuk van de maand. Naar
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aanleiding van onze zomer en een deel van
onze open ochtend is deze heel
toepasselijk:
“Na regen komt nog meer regen...”

GLIMWORMPJESKRING
Tijdens de Open Ochtend was het een
drukte van belang bij de Welpen. Heel wat
vriendinnetjes en vriendjes waren
meegekomen. En vrijwel alle kinderen
lieten weten het heel leuk gevonden te
hebben. Niet alle kinderen zagen we een
week later weer terug, maar wel kwamen
er een week later nog een aantal andere
vriendinnen en vriendjes kijken! Met twee
dames is afgesproken dat ze ook nog een
keer bij de Scouts gaan kijken. Nu is het
nog even afwachten wie van de “kijkers”
ook nog Welp wil worden.

VAN HOOFDKABOUTER
NAAR GIDS
Waar het “'hoofd” van een volkje voorheen
“Hoofdkabouter” of “Hoofdwelp” heette, is
de nieuwe naam in de nesten “Gids”. En de
Welp die de gids helpt, heet nu een
help(st)er. Voor het rode nest is Sabrina
gevraagd om helpster te worden. Ze heeft
ook “ja” gezegd, dus zij zal Joost gaan
helpen om het rode nest in goede banen te
leiden. Sabrina: veel succes!

PROGRAMMABRIEF
Alle Welpen hebben inmiddels de
programmabrief ontvangen. We kunnen
hier nu nog een programmapuntje aan
toevoegen: op 10 december aanstaande
gaan de Welpen zelf kerstballen maken,
van echt glas. Deze ochtend komt namelijk
mevrouw Bijl naar het groepshuis. Zij is de
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moeder van twee ex-Welpen en heeft
glasblazen als hobby. In groepjes mogen
de Welpen dan proberen zelf een kerstbal
te blazen. Natuurlijk doen we deze
ochtend ook nog andere leuke dingen rond
kerst. Wel zal deze opkomst langer duren
dan normaal. De eindtijd zal vooral
afhankelijk zijn van het aantal kinderen,
maar zal ergens tussen 13:00 en 13:30
uur uitkomen. De leiding zal jullie ouders
op de hoogte houden als ze meer weten.
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wordt, en aan de andere kant dat de
kinderen zelf zo meer leren over
verantwoordelijkheid en samenwerking.
Tevens hebben we een aantal opkomsten
toch zo gemaakt dat ze zowel buiten als
binnen gehouden kunnen worden, want
zoals u weet, en om met een uitdrukking
te eindigen: Als de R is in de maand, is
het weer niet altijd meegaand.
We hebben er allemaal weer zin in!

OUDERAVOND
VAN HET OERWOUDVENDEL
De kop is eraf! Onze voorzitter eindigt
altijd met een gezegde o.i.d., ik ga eens
proberen of ik ook wat woordspelingen en
uitdrukkingen kan gebruiken in mijn
stukjes. Dat houdt het leuk hè?! Een
weerspreuk over augustus zegt: Begint
augustus met regenvlagen, in de laatste
dagen zal de regen ons weer plagen…Nou
dat hebben we gemerkt. Een bepaald
lekkere zomer is het niet geweest en ook
op onze Open Ochtend hebben we dat
gemerkt. Begon de ochtend met een
prachtig zonnetje, het einde viel helaas in
het water. We hebben ons echter niet
laten kisten, en zijn gewoon door weer en
wind buiten gaan spelen, met heel wat
modderige kinderen als gevolg! Wat ons
betreft is de Open Ochtend een groot
succes geweest, er kwamen toch weer een
aantal kinderen van buitenaf kijken wat wij
allemaal doen en we hopen uiteraard met
z’n allen dat er veel zullen blijven.
De rest van het programma is inmiddels
ook bekend, we hebben geprobeerd het
weer zo variabel mogelijk te maken. Een
kleine rode draad door het programma is
“samenwerking”. Zo hopen we de groep
nog actiever en hechter te maken, dan dat
hij nu al is. Ook willen wij de rollen van
rondeleider en assistent rondeleider
actiever gaan maken en gaan wij dus een
heus kaderweekend organiseren. De
gedachte achter de (assistent)rondeleiders
is dat aan de ene kant de leiding ontlast

Het is lang geleden dat wij als groep een
ouderavond hebben georganiseerd voor
alle ouders. Dit lag enerzijds aan het feit
dat we lange tijd weinig leden hebben
gehad en anderzijds dat deze avonden
doorgaans slecht bezocht werden. Toch
willen wij als bestuur deze avond in ere
herstellen. De groep is de laatste tijd flink
gegroeid en er zijn veel nieuwe leden en
daarmee nieuwe ouders bijgekomen. De
komende tijd staat er met de groep
behoorlijk wat te gebeuren. Om maar wat
voorbeelden te noemen: We gaan het
landelijke project Groepsontwikkeling
draaien. Ook is er onzekerheid vanuit de
gemeente wat ze met ons groephuis gaan
doen. Over dit soort zaken willen wij u
informeren. Maar ook willen wij als
groepsbestuur graag met u in gesprek over
de groep. Over zaken als bv. communicatie
vanuit de groep, de manier waarop de
speltakken draaien en ouderparticipatie
willen wij graag met u van gedachten
wisselen.
Om die reden nodigen wij u graag uit om
naar de ouderavond te komen op
maandag 3 oktober a.s. We starten om
20:00 uur, vanaf 19:30 uur staat de koffie
klaar. U krijgt van ons nog een aparte
uitnodiging, maar hierbij alvast de
vooraankondiging. Uiteraard hopen wij dat
er veel ouders komen, zodat u met ons
kunt meedenken over hoe wij de groep
nog beter kunnen laten draaien!
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WIE HELPT ONS ZOEKEN?
Al een tijdje krijgen we weer met enige
regelmaat aanmeldingen van kinderen
tussen de 5 en 7 jaar, beverleeftijd dus.
Helaas heeft de Scouting Tono-groep
momenteel geen Beverspeltak omdat er
geen stafteam beschikbaar is. Wel is er
een lokaal, zijn de boeken aanwezig etc.
Wie van de ouders wil ons helpen zoeken
naar geschikte Beverleiding? Wie kent nog
iemand, of kan iemand benaderen, die het
leuk vindt om in een stafteam de
leeftijdsgroep van 5 tot 7-jarigen opnieuw
op te zetten? Help ons hierbij een handje
en de kinderen zullen u erg dankbaar zijn.
Ervaring met Scouting is niet per se nodig,
wel de bereidheid die kennis op te doen.
Ook is een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) verplicht, waarvan wij de kosten
voor onze rekening nemen. Help ons
zoeken! Weet u iemand, neem dan even
contact op met de leiding van uw kind of
mail naar bestuur@scoutingtono.nl.

SPREEKBEURTENKOFFER
Al jaren leent de Scouting Tono-groep de
spreekbeurtenkoffer uit. Een klein koffertje
met hierin enkele oude scoutfits,
scoutingvlaggen en wat informatie. Daar
moet je natuurlijk wel nog zelf je
spreekbeurt van maken, maar dan heb je
wel alvast iets om te laten zien. Vlak voor
de vakantie hebben zowel Melissa als Iman
(beiden Scouts) om beurten de
spreekbeurtenkoffer geleend om op school
een spreekbeurt over Scouting te houden.
De cijfers hebben we nog niet gehoord,
wel dat beide spreekbeurten goed
geslaagd waren.

NIEUWE BUITENLAMP
Tijdens de klussendag van de stichting
Scouting Tono in maart is er heel wat
gedaan. Zo was er ook begonnen aan het
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ophangen van een extra lamp met
bewegingssensor bij de voordeur. Dit komt
de veiligheid rond ons gebouw ten goede.
Helaas konden we dat toen niet afmaken.
Dankzij Danny van Waasdijk, de vader van
welp Mike, is de lamp vlak voor de
zomervakantie alsnog opgehangen. Vanaf
deze plek: bedankt.

OPROEP
Zoals u wel eens ziet, hebben wij in onze
keuken niet de luxe van een vaatwasser en
moeten wij en de kinderen de afwas zelf
doen, hiervoor (en voor andere
activiteiten) verbruiken wij nogal wat
theedoeken. Heeft u in uw kast nog oude
theedoeken liggen die u zelf niet gebruikt,
maar die prima zijn voor ons, zou u ze dan
willen doneren aan ons? U mag ze afgeven
bij één van de leiding. Alvast bedankt!

ACTIVITEITENKALENDER
10 sept Regio Vossenjacht voor de Welpen
12 sept . . . . . . . . . . . . . . . . . Groepsraad
17 sept . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stafavond
24 sept . . . . . . . . . . . . . Brandersfeesten
3 okt . . . . . . . . . . . . . . . . . Ouderavond
8 okt . . . . . . . . . . . Einde Scoutingloterij
14 t/m16 okt . . . . . . . . . . . . . . . Jota/Joti

VERJAARDAGSKALENDER
Alle jarige joppen van september, van
harte gefeliciteerd!
13
14
25

Feike Nijs (22) . . . . . . . Roverscout
Ilyas Idrissi Mehdaoui (9) . . . Welp
Chil (22) . . . . . . . . . . . . . . . . Staf

