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Delft, 13  september 2017 
 
Betreft: Gefaseerd overvliegen  
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Over enkele weken zal het jaarlijkse overvliegen weer plaatsvinden. De oudste kinderen van iedere speltak zullen de 
Eendenvijver trotseren, om zo de symbolische overgang naar hun nieuwe leeftijdgroep te maken. Voor de Esta’s zal het 
echter iets anders verlopen dan u gewend bent. 
 
We hebben dit jaar namelijk een uitzonderlijk grote groep overvliegers. Na uitgebreid overleg met het Scoutsteam is daarom 
besloten om de doorstroom van onze oudste Esta’s in twee fases te laten verlopen. De kinderen zelf zijn hier tijdens de 
afgelopen opkomst op de hoogte gebracht.  
 
Op zaterdag 7 oktober 2017 zal de eerste groep overvliegen. De overvliegcommissie stelt nog een brief op met de exacte 
tijden en meer informatie over die dag.  De kinderen uit de eerste groep hebben de mogelijkheid om op 16 september en 30 
september bij de Scouts te gaan kijken. U ontvangt hier een uitnodiging voor van het Scoutsleiding zelf.  
    
De tweede groep blijft met de Esta’s meedraaien tot het tweede overvliegmoment op zaterdag 20 januari 2018. Uw kind 
behoort tot deze groep. Ook deze groep krijgt de kans om enkele Scoutsopkomsten bij te wonen, op respectievelijk 16 
december, 6 januari en 13 januari. Voor de oversteek van de Eendenvijver zal een winterproof alternatief worden bedacht. 
 
Uiteraard streven wij ernaar om de tweede groep in de tussenliggende periode wat extra uitdaging te bieden, bijvoorbeeld 
door hen aan een extra insigne te laten werken. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vragen kunt u terecht bij: 
Patsy (teamleider) 06 41372709   patsy@marcopolodelft.nl 
Patrick   06 14469789 015 7507024 p.slootweg@tele2.nl 
 
Voor specifieke vragen over de scoutsopkomsten verwijzen we u graag door naar: 
Thijs (teamleider) 06 57589050   scouts@marcopolodelft.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Estaleiding, 
 
Suzanne Tegelaar 
   
 


