Bekijk de nieuwsbrief online.

JamboJournal
Nieuwsbrief voor de IST'ers van het Nederlands contingent voor de World Scout Jamboree 2019
IST’ers, welkom bij het Nederlands contingent!
Na de IST-selectiedagen zijn jullie echt onderdeel van het Nederlands contingent voor de World
Scout Jamboree 2019 in Amerika. Fantastisch!
In deze nieuwsbrief lees je belangrijke data, informatie over communicatie, over aanmelding bij de
Amerikaanse organisatie en meer.
Groetjes,
Margot, Bart en Peter
IST-coördinatie

Belangrijke data





28-30 september 2018: IST-weekend
29-31 maart 2019: IST-weekend
30 mei – 2 juni 2019: Contingentskamp
1 maart 2018: deadline voor IST-registratie bij WSJ-organisatie

Communicatie met IST'ers
Het Nederlands contingent communiceert met alle IST’ers op de volgende
wijze:
Via de contingentsnieuwsbrief, IST-nieuwsbrief en de website: Officieel
nieuws en mededelingen
Via een directe mail: Vragen voor ondersteuning bij de verschillende
werkzaamheden binnen het Nederlands contingent.
Leuke weetjes en contact tussen IST’ers: Via de Taaitaai-Facebookgroep.
Dit is een leuke en informele manier om contact te maken en contact te
houden.

IST'ers actief in het voorbereidingstraject
Het is de taak van een IST’er om ervoor te zorgen dat de
jeugddeelnemers een grandioze jamboree-ervaring gaan beleven. Dit
geldt zowel in de voorbereidingsperiode als tijdens de WSJ zelf. Om dit
mogelijk te maken, is hulp van IST’ers in de voorbereidingsperiode
voor het Nederlands contingent onmisbaar.
Tijdens de afgelopen selectiedagen heeft iedereen op kunnen geven
waar hij/zij graag bij zou willen helpen. Als je dit vergeten bent of als je
nog aanvullingen hebt, mail dan naar ist@wsj.scouting.nl . We zijn op zoek naar de volgende ondersteuning:









Hulp bij troepkampen
Dutch foodhouse
Global Development activiteiten
IST-weekenden
IST-programma contingentskamp
Hiverse werkgroepen
Awardbegeleiding

Geef duidelijk aan waar je graag bij zou willen helpen.

Ga jij de IST-badge verdienen?
Tijdens het gehele voorbereidingstraject kun je werken aan het behalen
van een speciale IST-badge. Deze IST-badge bestaat uit 4 delen en
ieder deel kun je behalen door het doen van de volgende zaken:






Aanwezigheid beide IST-weekenden
Aanwezigheid contingentskamp
Iets voltooien tijdens de WSJ zelf
Participatie tijdens de voorbereiding op de WSJ.

The international award for young people
Tijdens de selectiedagen is er informatie gegeven omtrent de
mogelijkheid deel te nemen aan The International Award for
Young People.
Een schitterende gelegenheid om jezelf verder te ontwikkelen
en je grenzen te verleggen. Iedereen die nog geen 24 jaar is, kan hier aan deelnemen. De award is een onderdeel van
het Scoutingprogramma en de voorbereiding van en de deelname aan de WSJ bieden je allerlei mogelijkheden om
onderdelen van de award te kunnen invullen. Meer informatie omtrent de award kun je hier vinden en op www.award.nl.
Heb je interesse om deel te nemen, neem dan even contact op de IST-coördinatie.

Social media: Contact met andere IST'ers?
Wat is er nou leuker dan voor de WSJ al contact hebben met andere IST'ers?
Naast de mogelijkheden die IST Coördinatie aanbiedt (nieuwsbrieven en helpen bij
troep- of IST kampen) zijn er door IST'ers zelf een aantal andere mogelijkheden voor
onderling contact gecreëerd:





Facebook: de besloten IST - WSJ 2019 - Taaitaai groep
Whatsapp: lid worden van de IST Unlock a new world groep
Discord: hier zijn onder WSJ Unlock a new world verschillende kanalen
aangemaakt om met elkaar te communiceren. Van serieus tot spam en je kunt ze individueel dempen en meer.
Zie https://discord.gg/F5RtAuY om je aan te melden. Hier is o.a. een #belangrijke-info kanaal, waarin alle
belangrijke info over inschrijven, samenwerken en zo wordt verzameld.

Alle bovenstaande manieren om contact te houden worden door mede-IST'ers en/of IST-coördinatie beheerd. Officiële
informatie volgt altijd via nieuwsbrieven van IST-coördinatie en/of op de site van het Nederlands contingent:
https://wsj.scouting.nl .

