
 

IJsselgroep Zwolle-Zuid ● IJsselcentraleweg 35a ● 8014 BK Zwolle  

tel +31 (0)38 460 74 95 (tijdens opkomsten) e-mail info@ijsselgroep.org web www.ijsselgroep.org 

 

 
Datum: Februari 2016 

Betreft: Groepsactiviteit 

 

Beste ouders/verzorgers en jeugdleden,  

 

Het jaar zijn wij met z’n knallend begonnen tijdens de Nieuwjaarsactiviteit en in maart staat de volgende 

groepsactiviteit alweer op het programma. Oude tradities worden weer in ere hersteld, want zaterdag 

19 maart staat de dropping/vossenjacht op het programma.  

 

Alle bevers, welpen, scouts en explorers worden om 16.30 

uur bij de Leemcule verwacht. Het adres is Leemculeweg te 

Hattem. Na een flauwe bocht naar links vindt u aan de 

rechterkant de parkeerplaats. De groepsactiviteit is voor alle 

jeugdleden om 20.00 uur afgelopen in de Leemcule.  

 

We zullen de groepsactiviteit beginnen met een centrale 

opening en een soep-en-broodmaaltijd. Je hoeft hiervoor 

niks mee te nemen. Daarna zullen de scouts en explorers 

worden gedropt en moeten zij zelf de weg zien terug te vinden naar de Leemcule. Voor de bevers en 

welpen zal er een vossenjacht in thema zijn in en rondom de Leemcule.  

 

Om er voor te zorgen dat het een geslaagde activiteit gaat worden. Willen wij graag weten wie er bij 

zullen zijn. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar de speltakleiding van uw kind, hierbij indien 

wenselijk ook graag speciale dieetwensen vermelden zoals allergieën of vegetarisch. De uiterlijke 

opgave datum is zaterdag 5 maart.  

 

Het is handig om schoenen aan te trekken waar je fijn op kunt lopen en neem eventueel regenkleding 

mee bij slecht weer. Voor de ouders nog een kleine tip. In de Leemcule kan heel fijn gespeeld worden 

met water en zand, dus neem eventueel een vuilniszak mee met ophalen voor op de achterbank of iets 

van reserve kleding.  

 

Mocht u het leuk vinden om een verkleed figuur te zijn bij de vossenjacht? Dan kunt u zich opgeven bij 

de speltakleiding van uw kind. We kunnen namelijk nog wel wat extra vossen gebruiken om er een groot 

succes van te maken!  

 

Wij hopen jullie allemaal te zien bij de groepsactiviteit. Mochten er nog vragen zijn, dan kun je hiervoor 

bij je eigen speltakleiding terecht.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens de organisatie, 

 

Floor, Judith, Sander en Laura 


