Beste leden, ouders/verzorgers,
In het weekend van vrijdag 19 t/m 21 oktober 2018 wordt weer de jaarlijkse JOTA/JOTI gehouden. Scouting
Livingstone zal ook dit jaar aan dit wereldwijde evenement deelnemen.
Middels deze brief willen wij de kinderen /leden uitnodigen om gedurende dit weekend mee te komen doen
aan deze activiteit.
De verschillende speltakken worden op verschillende tijden op de blokhut verwacht en gaan op verschillende
tijden weer naar huis. We verwachten iedereen in compleet uniform.
Overnachten gebeurt weer in tenten op het grote veld. De bevers blijven niet overnachten.
Bevers: draaien zaterdag van 9.45 uur tot 17.00 uur
Welpen: draaien zaterdag van 9.45 uur tot zondag 12.15 uur
Scouts: draaien vrijdag van 19.00 uur tot zondag 14.00 uur
Explorers: draaien vrijdag van 19.00 uur tot zondag 16.00 uur of later.

Kosten: 2,50 Euro.
Kosten: 9,00 Euro.
Kosten: 10,00 Euro.
Kosten: 10,00 Euro.

Lever onderstaand deelname strookje ingevuld en samen met het geld zo snel mogelijk weer in.
De uiterlijke inleverdatum is za. 29 september.
Vanaf dinsdagavond 16 oktober zijn er al activiteiten bij de blokhut, we zijn dan ‘s avonds en ook overdag
weer druk bezig om een JOTA toren te bouwen. Hieraan werken leden, stafleden, leiding, oud leden en
ouders mee, hulp is altijd welkom! Iedereen is natuurlijk dan ook van harte welkom om gedurende deze
dagen en/of avonden eens te komen kijken en eventueel een handje te helpen.
Ook op zondag bij het afbreken is hulp zeer welkom, als er ouders zijn die dan willen helpen graag!
Als u tijd en zin hebt kom gerust tijdens de JOTA een keer langs en loop eens binnen om te kijken hoe het
allemaal draait tijdens onze JOTA, za. tussen 10.30 - 12.30 uur of 13 -17 uur, of zo 10 – 12 uur.?
Met vriendelijke groet,
De JOTA organisatie,

_________________________________________________________________________
Deelname strookje, a.u.b. zo spoedig mogelijk retour en uiterlijk op zat. 29 september inleveren.
Naam: ............................................................................................................................
Speltak:

Bevers

Kolobeng Welpen (ochtend)

Scouts

Explorers

Roverscouts

Stanley Welpen (middag)*

*

*

Doet wel/niet mee aan het JOTA/JOTI weekend van vrijdag 19 t/m zondag 21 oktober 2018.

*

Ouders willen wel/niet meehelpen met activiteiten (zoals opbouwen /afbreken /vervoer)

*doorhalen wat niet van toepassing is
Deelname bijdragen betaald: JA / NEE, bedrag:……………………

