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Correspondentie
Stichting Decima
Postbus 10366
3004 AJ Rotterdam

Betreft: Kerstmaaltijd 2016, Winterstop 2016 en Nieuwjaarsreceptie 2017
Geachte Ouders en verzorgers,
Zoals gebruikelijk zullen we ook dit jaar weer een kerstmaaltijd verzorgen voor onze leden.
De kerstmaaltijd zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 17 december 2016.
De kerstmaaltijd vormt zoals altijd de afsluiting van het jaar. We gebruiken deze gelegenheid dan ook om met alle
bevers, welpen, verkenners, loodsen en leiding te genieten van een gezamenlijke kerstmaaltijd.
Graag willen wij ook de ouders uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.
Vanwege de nodige boodschappen willen wij graag weten of u wel/niet komt, dit kunt u doorgeven aan de leiding.
Het is de bedoeling dat alle leden op 17 december 2016 met compleet uniform om 13.00 uur in het clubhuis
verzamelen. Deze middag hebben we een aangepast programma in het teken van de kerst. We gaan dan om 18.00
uur de maaltijd nuttigen.
De avond wordt afgesloten om +/- 21:00 uur.
De kosten voor de kerstmaaltijd zijn €6 euro per persoon,
Vervolgens zullen we voor de Bevers, Welpen en Verkenners een periode van rust in lassen waarin we geen
opkomst hebben. De Winterstop (18 december 2016 tot en met 13 januari 2017 is er geen opkomst). Zaterdag 14
januari hebben we geen opkomst, dan gaan we het clubhuis en het terrein opruimen, bevers, welpen en verkenners
mogen komen helpen.
De eerste opkomst voor de bevers, welpen en verkenners is op zaterdag 21 januari 2017.
Op 14 januari 2017 hopen we eenieder weer in goede gezondheid te mogen begroeten tijdens onze
Nieuwjaarsreceptie waarmee we het nieuwe jaar voor onze groep zullen inluiden.
De Nieuwjaarsreceptie begint die dag om 19:30 uur en zal tot +/- 21:30 uur duren.
We verwachten alle Bevers, Welpen en Verkenners die avond in compleet uniform.
Uiteraard willen we alle ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, vriendjes en vriendinnetjes ook welkom heten tijdens
deze, voor onze groep, officiële start van het nieuwe jaar. De avond zal in het teken staan van de nieuwjaarswens
maar is ook een goede gelegenheid om weer eens op een ontspannen manier met elkaar van gedachten te wisselen.
De data zijn dus:
Kerstmaaltijd: 19 december 2016 13:00 tot en met 21:30 uur met compleet uniform in het clubhuis.
Winterstop: 18 december 2016 tot en met 13 januari 2017.
Nieuwjaarsreceptie: 14 januari 2017 19:30 tot en met 21:30 uur met compleet uniform in het clubhuis,
Met vriendelijke padvindersgroeten, namens de gehele leiding,
Schipper R. Mast
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