Møteplan HØST 2015 for Stifinnerne i 1.Skudeneshavn sjøspeidergruppe
Vi starter opp igjen etter sommerferien med aktiviteter for speidere fra 5.-7.kl.
Denne høsten fokuserer vi bla med aktiviteter rettet mot "Vær Beredtt merket" og "Jungmannsmerket".
Vi har møter på samme tid som de eldre speiderne ifra 8 & 9.kl, men vil ha adskillte aktiviteter.
Vi har tirsdag som fast møtedag.
Oppmøte på sjøhuset i Piren fra kl 18:00 til19:30 (utemøter varer til kl 20:00 - om ikke annet blir opplyst).
Vi har fordelt lederansvaret for organisering og gjennomføring av møtene (ansvarlig i uthevet skrift).
Foreldre som skal assistere med å avvikle møtene er satt opp i parentes ved siden av.
Dere bytter selv med andre dersom de oppsatte dagene ikke passer (kan sende telefonliste på mail til de som ønsker)
Sett av datoene i familie-kalenderen med en gang.
For at barna skal oppleve at speiding er gøy må vi foreldre engasjere oss slik at vi får laget morsomme aktiviteter.
Nye speidere må gjerne ta foreldre med på møtene, både for å bli kjent med oss voksne og gi barna trygghet .
Kom gjerne med innspill til hvordan vi driver og gi oss gjerne tilbakemelding ift hvordan barna opplever tilbudet.
Barn/ungdommer fra 8. klasse og oppover kan bli med de eldre speiderne (Vandrerne). De har også sine møter på
tirsdager kl. 18:00 på sjøhuset. Disse aktivitetene ledes av Jan Tore Stensland (mob. 95844188).
Barn fra 3. - 4.kl - kan bli med i småspeiderflokken - ta kontakt med Oskar Bjørnstad (mob. 911 80 252).

www.1skudeneshavnsjo.com
AKTIVITET

Annet

Møte

Hilsen Odd William Urbye

ANSVARLIG (Assistenter)

25. aug.

Båtaktivitet - "lære å legge inntil" (jungmannsmerket)

AnnC (Ellisiv + Simon)

1. sep.

Båtaktivitet - Ro, skåte, padle (jungmannsmerket)

Marit (Gro+GlennIvan )

4-6Sep Overnattingstur til Blomstølen (Etnefjellet)

Marit + Gro + AnnC

8. sep.

FRI - Fri etter tur i helgen

15. sep.

Båtaktivitet - Fortøyning & vedlikehold båt (jungmannsmerket)

Ellisiv (AnnC+Simon)

22. sep.

Kart & kompass (friluftsliv merket f2/jeg er beredt merket)

Gro (GlennIvan+JanG)

29. sep.

Kart & kompass (friluftsliv merket f2/jeg er beredt merket)

Marit (Gro+Sigrid )

6. okt.
13. okt.

HØSTFERIE (ingen speider)
Matmøte - (jeg er beredt merket #4)
16-18okt Overnattingstur - JOTA JOTI

AnnC (Marit+Kristine_T+Sigrid+Frank_O)
?

20. okt.

FRI - Fri etter tur i helgen

27. okt.

Quiz kveld (jungmannsmerket #2, 3 & 4)

Gro (Marit)

3. nov.

LODDSALG - Alle må stille - dette er vår hovedinntekstkilde

OddW (+ alle foreldre - kjørehjelp)

10. nov.

Besøke lokale matprodusenter-gardsbesøk (samfunnsengasjement s6)AnnC (Marit+Simon+Frank_O)

17. nov.

Forberede Cafe arrangement (merke for samfunnsengasjement s6)
21. nov. Speideren arrangerer - Internasjonal Cafe i "Verdens minste cafe"

24. nov.

FRI - Vi tar fri etter cafe-arrangementet

1. des.

Juleavslutning på Speiderhytta (m/merkeutdeling)
JULEFERIE :-)

12. jan.

Oppstart etter Juleferie (Vi sender ut melding for å bekrefte)

Oppdatert 28.08.2015

Gro (Ellisiv+Hilde_G)
Gro+Ellisiv+Marit+Hilde_G
AnnC (Ellisiv+Marit+OddW)

Kontakliste foresatte (ta kontakt - kan sendes på email)

