
  

Beste Scouts en ouders/verzorgers, 

In het weekend van 14/15/16 oktober vindt weer het jaarlijkse Jota/Joti plaats. 

Dit weekend gaan wij met Scouting Hasselo ook meedoen. Voor de Scouts betekent dit dat er activiteiten zijn 

met een overnachting. 

De scouts worden op zaterdag 15 oktober om 13:00 uur in compleet uniform op de blokhut verwacht en het 

kamp is op zondag om 11:00 uur afgelopen. 

De kosten voor dit kamp bedragen €7,50 en dienen bij de leiding uiterlijk op donderdag  6 oktober ingeleverd 

te zijn. 

Tijdens het kamp is het weer mogelijk om voor een kleine prijs versnaperingen te kopen. Dit is niet inbegrepen 

bij de kampprijs en hier mogen de kinderen maximaal €10,- voor meenemen.  

Voor dit kamp is naast alle benodigde kampspullen ook een fiets nodig. 

De opkomst van Donderdag 14 oktober gaat i.v.m. de Jota niet door.  

Met vriendelijke groeten, 

De Jota-Organisatie 

 

Naam scout: ……………………………………………        Gaat wel  / niet mee op de Jota van 15/16 oktober. 

 

 

 

Beste Scouts en ouders/verzorgers, 

In het weekend van 14/15/16 oktober vindt weer het jaarlijkse Jota/Joti plaats. 

Dit weekend gaan wij met Scouting Hasselo ook meedoen. Voor de Scouts betekent dit dat er activiteiten zijn 

met een overnachting. 

De scouts worden op zaterdag 15 oktober om 13:00 uur in compleet uniform op de blokhut verwacht en het 

kamp is op zondag om 11:00 uur afgelopen. 

De kosten voor dit kamp bedragen €7,50 en dienen bij de leiding uiterlijk op donderdag  6 oktober ingeleverd 

te zijn. 

Tijdens het kamp is het weer mogelijk om voor een kleine prijs versnaperingen te kopen. Dit is niet inbegrepen 

bij de kampprijs en hier mogen de kinderen maximaal €10,- voor meenemen.  

Voor dit kamp is naast alle benodigde kampspullen ook een fiets nodig. 

De opkomst van Donderdag 14 oktober gaat i.v.m. de Jota niet door.  

Met vriendelijke groeten, 

De Jota-Organisatie 

 

Naam scout: …………………………………..        Gaat wel  / niet mee op de Jota van 17/18 oktober. 


