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VAN HET BESTUUR
NIEUW BESTUURSLID
Tijdens de groepsraad van november is Lukas
van Mil verkozen tot groepsbegeleider, en
daarmee tot lid van het bestuur van de Scouting
Tono-groep. Hij vervangt hiermee Peter Sanstra,
die deze functie de afgelopen jaren bekleed
heeft. We willen Peter bedanken voor zijn inzet
voor de groep, en we wensen Lukas veel succes
in zijn nieuwe functie.
Dit betekent overigens niet dat Lukas stopt als
leiding bij de Scouts en de Explorers.
OPROEPJE
Het is weer tijd voor de feestdagen. Bij de
scouting Tono-groep denken we alweer na over
de kerstopkomst. Helaas zijn alle kerstversieringen verloren gegaan bij de brand in mei van dit
jaar. Toch willen we ons groepshuis natuurlijk
gezellig versieren. Wellicht heeft u nog spullen
die u niet meer gebruikt en wil doneren aan onze
groep? We zouden er heel blij mee zijn!

UITNODIGING
Op 16 december willen we de laatste opkomst
van het jaar houden. We hebben dan een
groepsopkomst en dat betekent dat alle
speltakken welkom zijn in de ochtend tussen
10.00-12.00 uur.
We beginnen de ochtend met een spel waaraan
iedereen kan deelnemen. Welk spel dat is
verklappen we nog even niet maar dat we er veel
lol aan gaan beleven is wel zeker waar! Alle
ouders zijn welkom om mee te doen.
Om 11.00 uur gaan we gezellig met iedereen die
er is in de witte tent een lekker hapje en een
warm drankje doen en uiteraard genieten we van
een mooi kampvuur. We hopen op een grote
opkomst waarin we elkaar ook de beste wensen
voor het nieuwe jaar kunnen geven.

DE GLIMWORMPJESKRING
Hét hoogtepunt bij de welpen was natuurlijk het
stripweekend. Al snel na aankomst bleken Suske,
Wiske en professor Barabas uit de bekende strips
te zijn verdwenen. Wat nu? Gelukkig konden de
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welpen helpen. Ze bleken echter niet voor niets
verdwenen: ze waren op zoek naar een
onbekende schat! En dat viel niet mee om die te
vinden. De welpen zijn echter niet voor een gat
te vangen, en gelukkig wisten ze alles weer op
te lossen. Eind goed, al goed. En een heel leuk
weekend bovendien.
Verder hielden de welpen de 'egg-challenge'.
Hoe kan je met je groepje een ei zo inpakken,
dat je hem vanaf de brandtrap kunt laten vallen
zonder dat hij kapot gaat. Dat ging heel aardig.
Van de vier groepjes ging er slechts één ei
kapot. Een knappe prestatie van de welpen.
Voor december hebben we natuurlijk weer hele
leuke ideeën. Nadat we feest hebben gevierd
voor Sinterklaas kunnen de welpen hun eigen
dasring maken. Dan heb je pas een echt unieke
dasring! Op 16 december nodigen we alle
ouders en broertjes/zusjes uit voor het
kerstfeest. Dit is op de gewone tijden van 10:00
tot 12:00 uur. Daarna is het even vakantie tot
iedereen weer mag komen op zaterdag 13
januari.
Er zijn nu heel wat welpen bezig met het halen
van hun zakmesinsigne. Erg leuk dat iedereen
zo enthousiast bezig is. Nu is het zakmesinsigne
eigenlijk een insigne voor de oudste welpen,
dus als stafteam zullen we nog evalueren hoe
dit bevalt. Wel hopen we alle welpen die zo
goed bezig zijn met dit insigne te
enthousiasmeren om meer insignes te gaan
behalen. Er zijn er 24, dus we kunnen nog even
vooruit.

HET OERWOUDVENDEL
Het was weer een gezellige maand en hebben
weer van alles gedaan. De scouts zijn begonnen
met het maken van een nieuwe patrouillekist.
Hij was wat aan de grote kant. Ook hebben ze
allemaal een dasring gemaakt in eigen gekozen
kleuren. Gezien het weer buiten kouder wordt
werd het ook tijd voor een vuurtje. De scouts
hebben hulp gekregen van een aantal explorers
bij het leren hakken. En we hebben de master
chef er weer op zitten. De gerechten smaakten
goed en waren leuk opgemaakt. De winnaar
uiteindelijk is Mike. Nu gaan we de December
maand in met een hoop feest opkomsten.
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VAN DE STICHTING

SPONSORKLIKS

Het bestuur van de Stichting Scouting Tono heeft
in de vergadering van november vooral
vooruitgekeken naar 2018. Een uitdagend jaar,
waarin we de eerste stappen moeten zetten op
weg naar een nieuw onderkomen. Qua acties en
dergelijke houden we de jaarplanning vrijwel
gelijk met dit jaar. Wel is besloten om de
huisvestingscommissie vast te vragen de
scenario's voor huisvesting die het hoogst scoren
vast uit te gaan werken. Dat betekent dat we ons
gaan verdiepen in het zelf (laten) bouwen van een
groepshuis en alles wat daar bij komt kijken. Op 9
januari is hiervoor Rob Swart uitgenodigd. Hij is
stichtingsvoorzitter van Scouting Rhenova uit
Utrecht. Deze groep heeft in 2008 zelf een
groepshuis neergezet, en Rob komt vertellen hoe
zij dit hebben aangepakt.

Sponsorkliks wordt goed gebruikt, en daar zijn
we erg blij mee. Nadat er vorige week een
oproep op onze Facebook-pagina is verschenen
om Sponsorkliks te gebruiken als u online
bestelt voor de feestdagen zijn er al 8
transacties bij gekomen. Bij elkaar goed voor
weer eur 2,50 voor de Scouting Tono-groep.
Het werkt heel eenvoudig: wilt u iets online
bestellen bij uw favoriete webshop, surf dan
eerst naar www.scoutingtono.nl. Scroll naar het
'Sponsorkliks'-gedeelte en vul uw webshop in. U
komt nu op de normale webshop, met de
normale prijzen. Alleen, als u nu iets bestelt,
ontvangt de Scouting Tono-groep een klein
percentage van het aankoopbedrag. Omdat u
de normale prijzen betaalt voor uw bestelling,
sponsort u de Scouting Tono-groep op deze
manier gratis! U doet toch ook mee?

KINDERZWERFBOEKENSTATION
Vanaf januari willen we starten met een
Kinderzwerfboekenstation op het groepshuis. In
een kinderzwerfboekenstation kunnen kinderen
boeken halen zodat ze lekker kunnen lezen. Lezen
is fijn voor; heerlijk om lekker te genieten van
spannende, mooie, lieve of interessante verhalen.
Kinderen die lezen verbreden hun wereld en
vergroten hun woordenschat. Super belangrijk
dus!
De boeken zijn zwerfboeken, dat betekent dat
deze boeken rond mogen zwerven zodat andere
kinderen weer kunnen genieten van het boek. De
boeken mogen natuurlijk ook worden
teruggebracht naar dit (of een ander)
zwerfboekenstation.
Om de kast te vullen zijn we op zoek naar boeken
die mogen zwerven. Misschien heb je thuis nog
boeken die je wil doneren? De boeken krijgen een
sticker en beginnen aan hun zwervende bestaan.
Als we lekker veel boeken hebben kan iedereen op
zaterdag een boek uitkiezen om thuis te lezen. We
zoeken boeken voor kinderen voor kinderen
tussen de 0-14 jaar. Natuurlijk mogen alle
kinderen van de scouting Tono-groep op zaterdag
een boek uitzoeken om thuis te lezen maar ook
kinderen uit de wijk zijn welkom! Misschien
ontmoeten we zo wel nieuwe vrienden /
vriendinnen!

ACTIVITEITENKALENDER
9 dec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Landelijke Raad
16 dec. . . Kerstviering en laatste opkomst 2017
13 jan.. . . . . . . . . . . . . . Eerste opkomst 2018

VERJAARDAGSKALENDER
Alle jarige joppen van deze maand: van harte
gefeliciteerd!
16
24

Julia Goudriaan (7). . . . . . . . . . . . Welp
Dolfijn (R. Spruit). . . . . . . Staf/Stichting

