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Van het ToTeam
Misschien hebben jullie het al gemerkt…….het Toteam en het klusteam zijn actief binnen de Scouting Tono-groep! Het Toteam is een
enthousiaste groep ouders en andere betrokkenen en het klusteam
bestaat uit actieve (en handige 😉  )  ouders  en  Stamleden.  Samen 
slaan we regelmatig de handen ineen om wat klussen te klaren voor
de groep. Zo heeft het Toteam afgelopen playbackshow deelgenomen aan de jury, hebben we de scouting kunnen vertegenwoordigen bij een wijkactiviteit van de Kleine Ambassade en verzorgend
Toteamers de lunches voor de vrijwilligers tijdens het spetterfestijn
en de Jota-joti. Misschien is het ook al opgevallen dat het klusteam
en het Toteam samen in en om het gebouw hebben opgeruimd; er
zijn al heel wat aanhangers vol afgeleverd bij de Irado! En na het
snoeien hebben we de wal in de boomgaard weer voorzien van
nieuwe takken en ander groenafval. Dat is natuurlijk weer fijn voor
de dieren die nu voor hun winterverblijven aan de slag gaan.
De leiding van de speltakken verzorgt iedere zaterdag een uitdagend programma en besteden daar, naast de tijd op zaterdag, ook
menig uurtje door de week aan. Voor de speltakken is het heel
belangrijk dat er regelmatig wat extra handen beschikbaar zijn om
alles goed draaiend te kunnen houden. En daar kan iedereen bij
helpen. Soms door bij een opkomst te helpen, soms door achter
de schermen aan de slag te zijn. Het klusteam en het Toteam zijn
beschikbaar voor de speltakken en worden gecoördineerd door
Peter Zuurmond (klusteam) en Addy Pool (Toteam). Zij inventariseren regelmatig welke dingen er gedaan kunnen worden. Omdat we
graag meer helpende handen willen hebben zullen we de berichten
over de activiteiten van het Toteam en het klusteam ook in de appgroep van de speltakken delen. Zo hopen we dat meer ouders
komen meehelpen, dat kan 1x zijn, maar het mag natuurlijk ook
vaker.
Wil je graag een keer meehelpen? Graag! We gaan sowieso
weer aan de slag op 5 november van 10.00 - 12.30 uur en op
14 januari van 13.30 – 16.00 uur. Wat we precies gaan doen
weten we tegen die tijd, maar vervelen zullen we ons vast niet!
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Wat gaan we
doen?

2 nov: groepsraad
12 nov: Bevers geen opkomst
(ivm intocht Sint)
19 nov: Bevers ouder-kind
opkomst
22 nov: regioraad
3 dec: sinterklaas
17 dec: laatste opkomst 2022
7 & 8 jan: Vrijwilligersweekend
14 jan: eerste opkomst 2023
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Van de Bevers

Stanley Stekker-badge
De Bevers hebben weer een drukke maand achter de rug. Er was de Jota/joti,
waarbij de Bevers met hulp van de zendamateur met mensen van andere scoutinggroepen konden praten. Dat was soms nog een beetje spannend, maar uiteindelijk was het wel heel leuk om op die manier met mensen te praten die heel ver
weg op scouting zitten. De weken daarna stonden in het thema van de Stanley
Stekker-beverbadge. Stanley’s specialiteiten zijn knopen en techniek, dus in die
weken stonden de opkomsten in het thema van gebouwen bouwen met spekjes
en stokjes, knopen en hutten bouwen. Er werden ontwerpen getekend, die nagemaakt werden met stokjes, er werdt geoefend met vlechten en een platte knoop
in je das maken, en de laatste week werd er hard gewerkt om hutten te bouwen in
de grote zaal en het beverlokaal. Die opkomst werd Olivier ook nog geïnstalleerd,
welkom! Stanley heeft na de derde opkomst de beverbadges uitgereikt, die mogen
op de linkermouw van de blouse worden gezet. 12 november is er geen opkomst
door de intocht van Sinterklaas, maar 19 november is het zover: de langverwachte
ouder-kind opkomst, dan mogen de ouders dus meedoen met de opkomst. Mocht
het niet lukken om deze opkomst met de Bever mee te doen, willen jullie dit dan
van te voren laten weten? Dan kunnen wij zorgen dat er iemand met de Bever
meedoet. Zo is de Bever niet ‘alleen’. Tot de volgende keer!

‘Oude’ Scoutfits

Bij Scouting draag je uiteraard de scoutfit; de speciale scoutingblouse in de kleur van je
leeftijdsgroep. Mocht je onverhoopt vertrekken bij de groep of overvliegen naar een volgende leeftijdsgroep, dan kan je natuurlijk je scoutfit bewaren als mooi aandenken. Wil je er
toch vanaf, dan bieden wij voor elke scoutfit die er nog netjes uit ziet € 7,50. Wij verkopen
deze dan voor €10,= aan nieuwe leden die het thuis niet zo breed hebben of die naar verwachting slechts kort bij een leeftijdsgroep zullen zitten omdat ze vrij snel naar de volgende
leeftijdsgroep zullen gaan. Neem even contact op met de leiding van uw kind, dan maakt
u ons erg blij. De blouse doneren mag natuurlijk ook, dan maken wij een ander kind daar
weer erg blij mee.
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Van de Welpen
Hoi hoi allemaal,

Oktober was een gezellige maar drukke maand.
Deze maand begon met het lopen van de Duinenmars. De welpen hadden zich
verdeeld over de 5 en 10 kilometer en hebben hem allemaal netjes uitgelopen.
De weken daarop zijn ze druk bezig geweest met het insigne Cultuur. Dit tijdens de
1e opkomst met een monopoly spel. En de 2e opkomst tijdens de JOTA /JOTI, met
zenden en chatten online, en andere spelletjes die met cultuur te maken hadden.
Ook hebben de welpen in oktober een weekendje gehad. Expeditie Glimwormpjeskring. In groepjes proeven doen om te kijken wie de technieken het meest beheerst. Natuurlijk was er ook genoeg tijd om even rustig aan te doen. Want met het
weekendje zijn we ook met zijn allen gezellig gaan zwemmen. En in de avond was
het feest want de welpen mochten hun eigen pannenkoeken bakken.
De laatste opkomst van oktober was een behoorlijke uitdaging, want de welpen
moesten uit twee escape rooms ontsnappen. Gelukkig is dat gelukt!
Groetjes uit de jungle, en op naar november met een hoop nieuwe avonturen
voor de welpen.

Onderwijskunde
Tekst
In de vorige Tono Tamtam mochten we al drie van onze vrijwilligers feliciteren met
het afronden van hun opleiding. Iets verlaat heeft onze stichtingsvoorzitter Dolfijn
(Richard Spruit) de opleiding onderwijswetenschappen afgerond. Voor Dolfijn is dit de
tweede drs titel, waardoor hij zich nu, naast MSc ook MEd mag noemen. Met deze
opleiding is ook de Eerstegraadsbevoegdheid Docent behaald. Dolfijn is momenteel
werkzaam als docent Informatica op een havo/vwo-school.
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Van de Explorers
Erratum

In de Tamtam van oktober was het laatste stukje van het artikel van de Explorers weggevallen. Hieronder
alsnog het laatste stukje ...
Zaterdag 17 september zouden we gaan pionieren, georganiseerd door Megan, maar het weer liet dit helaas niet toe. Uiteindelijk hebben we binnen in het klein gepionierd met soepstengels en dropveters. Dit ging
niet helemaal zoals verwacht maar het opsnoepen van het bouwwerk was wel erg lekker. We hebben de
opkomst afgesloten met verstoppertje over het hele terrein haha. Ondanks de regen was ook deze opkomst
erg leuk.
Ook volgende maand hebben de Explorers het weer druk met onder andere de jota-joti en een weekendje.
Tot snel!

En in oktober ...
Tijdens de jota/joti waren de meeste explorers druk bezig leiding te zijn, op 2 na, die hielpen de rest met het
chatten op de computers. Nadat de opkomsten waren afgelopen zijn wij nog verder gegaan. Om te beginnen zijn we naar de BvH gegaan om ‘een spel met lichtjes’ te spelen.
Nadat er was uitgelegd bleek dat er in het Beatrix park heel veel glow sticks lagen die wij, de exlorers van
alle schiedamse groepen, moesten vinden. Het was helaas niet zo simpel; er waren 3 kleuren sticks en
ook nog witte sticks. De witte sticks mocht iedereen oppakken, maar de andere mocht je alleen oppakken
als het de kleur was van je groep. Ook waren er mensen van de rode groep die rond liepen en als je getikt
werd moest je sticks afgeven voor dat je ze in kon leveren op een centraal punt.
Nadat alle sticks waren gevonden zijn we terug gegaan naar de BvH en hebben we even rond het vuur
gezeten voordat we weer naar ons gebouw gingen, waar we een ronde Age of Empires II hebben gespeeld,
samen met de stam. Uiteindelijk dacht iedereen dat we een half uurtje hadden gespeeld, maar het bleek
bijna anderhalf uur te zijn geweest. Ergens hierna gingen de meeste explorers naar hun bed toe, terwijl de
leiding en de stam (en Connor) bleven zitten om Factorio te spelen, samen met Sebastiaan die om 01:00
uur binnenkwam. Om ongeveer 4 uur lagen de meeste mensen in hun bed of waren op weg naar huis
Naast de reguliere opkomsten zijn Connor en Lukas met de ander Schiedamse scoutinggroepen in overleg
om een avond te gaan lasergamen. Dat zal de 19e zijn, in de volgende Tamtam meer hierover ...

Social media
Volgt u ons al op Social Media? Regelmatig plaatsen wij korte verslagen van onze activiteiten of nieuwtjes. Zoek in Facebook, Instagram of Twitter even op ‘Scouting Tono-groep’
Tekst
en volg ons, dan wordt u weer helemaal op de hoogte gehouden van wat er allemaal bij de
Scouting Tono-groep gebeurt.
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Algemeen
VOG’s

Het NOC-NSF heeft een nieuwe campagne gelanceerd met
de titel ‘Coach, is mijn sport wel veilig?’. Doel is iedere (sport)
vereniging te stimuleren voor al haar coaches een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. Wat ons betreft
een beetje vreemde campagne, want al jaren geleden is afgesproken dat VOG’s gewoon verplicht zijn voor iedereen die
met kinderen of jongeren werkt. Alle vrijwilligers bij de Scouting
Tono-groep hebben dan ook een VOG. Ook als je materiaalbeheerder, secretaris of kookstaf bent, en dus niet noodzakelijkerwijze in contact komt met kinderen is een VOG bij ons
verplicht. Het is één van de (vele) maatregelen om onze vereniging veilig te houden voor iedereen. Ook binnen Scouting
Nederland is dit al jaren een vaste verplichting. Dus als wij
eens samenwerken met vrijwilligers van een andere scoutinggroep kunt u er van op aan dat ook die vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag bezitten.

Statiegeldbonnen Albert Heijn
Elke maand wijst de Albert Heijn in het Hof van Spaland een goed
doel aan. Klanten van de AH kunnen dan, als ze willen, hun statiegeldbonnen aan dit doel doneren. De Scouting Tono-groep mocht
ook het Goede Doel van de Maand zijn. En blijkbaar waren we een
sympathiek doel voor deze klanten van de AH, want zij hebben een
bedrag van € 555,45 bij elkaar gespaard.
Bever Felix, welp Svea en scout Storm mochten de officiële cheque
met het bedrag in ontvangst nemen, uitgereikt door kassière Terry
Diefenbach. Ook vanaf deze plek: bedankt!

Eeeeeer is er één jarig,
hoera! hoera!
Eén jarig? Er zijn er wel meer
jarig deze maand!
In november is het feest bij
Albert, Damian, Addy, Jesse
& Rein!
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag
gewenst!
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Vacatures
Tweede Penningmeester

Al zo’n 14 jaar is Jan onze penningmeester. Een prima penningmeester waar we erg blij mee zijn. Op verzoek van Jan zijn we nu
wel op zoek naar een tweede penningmeester die enkele van zijn
taken over zou willen nemen. Wat precies, dat kan in overleg. We
zoeken daarbij iemand die het leuk zou vinden het gezellige team
van de Scouting Tono-groep te komen versterken, die het leuk vindt
om met haar of zijn inzet de Scouting Tono-groep te helpen zodat
alle jeugdleden wekelijks het spel van scouting kunnen spelen en
die kan omgaan met cijfers of bereid is dat te leren. Het bestuur
houdt zo’n 4 a 5 vergaderingen per jaar, waarbij we een goede
sfeer erg belangrijk vinden. Lijkt het u wat? Laat het even weten via
r.spruit@scoutingtono.nl of via de leiding van uw kind, dan gaan we
in overleg over wat u wil, en wat het beste bij u past.

Voorzitter Stichtingsbestuur

Officieel worden bestuursleden bij alle scouting-organisaties gekozen voor 3 jaar. Hierdoor is de huidige voorzitter van het stichtingsbestuur aftredend.
De Scouting Tono-groep kent twee besturen: het groepsbestuur voor
alle speltechnische- en vrijwilligerszaken en het stichtingsbestuur
voor alle zaken rond financiën, roerende- en onroerende goederen
(materiaal en huisvesting). Het stichtingsbestuur werkt in opdracht
van de groepsraad. Momenteel is R. Spruit (Dolfijn) de voorzitter
van het stichtingsbestuur. In november loopt de huidige termijn van
de stichtingsvoorzitter af. Hierdoor is er per november een vacature
voor voorzitter van de Stichting Scouting Tono. Iedereen die zich
kandidaat wil stellen kan dat tot 15 november a.s. doorgeven aan
secretaris.stichting@scoutingtono.nl.

Sponsorkliks
Een tijd lang heeft Sponsorkliks
niet zo veel opgebracht. Daar
lijkt nu echter verandering in
te komen. In de maand oktober heeft Sponsorkliks € 22,56
opgebracht. De reden is voornamelijk is dat Jumbo Thuisbezorgd is gaan deelnemen aan
Sponsorkliks.
Weet u het nog?
Met Sponsorkliks kunt u ons
gratis sponsoren: als u iets wilt
bestellen bij uw favoriete webshop gaat u eerst naar
www.scoutingtono.nl. U scrollt
naar beneden tot u bij ‘Sponsorkliks’ komt en daar zoekt
u uw webwinkel op. Bij de
webwinkel bestelt u tegen de
normale prijzen. De Scouting
Tono-groep ontvangt nu een
kleine commissie. Vaak maar 1
of 2%, maar alles bij elkaar kan
dit elke maand een mooi bedrag
bij elkaar sparen. Wij zien
overigens niet wat u bestelt, alleen anoniem een totaalbedrag.
Sponsort u ons ook?

Scout Shop cadeaucatalogus

De feestdagen komen er weer aan. Mogelijk wilt u uw kinderen dit jaar
weer de leukste cadeautjes geven. Denk dan ook eens aan de Scout Shop.
Deze heeft allerlei artikelen waar je een scout erg blij mee maakt. De Scout
Shop heeft voor het einde van het jaar ook een cadeaucatalogus uitgegeven. Vanaf volgende week zorgen we dat deze ook in het groepshuis klaar
ligt ter inzage. Of u bekijkt de cadeaucatalogus online.
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