Taaie Kost #2 Bekijk de nieuwsbrief online.

Taaie kost #2
Beste IST’ers,
Wat gaat de tijd snel… eind maart is het tweede IST-weekend en in juli vertrekken jullie al naar de Verenigde Staten. Maar er
zijn nog een boel nieuwtjes, handige tips, verzoeken en weetjes. Lees deze nieuwsbrief dus goed door.

IST-weekend: Wat kan je verwachten?
Er staat een boel op de planning en de voorbereidingen zijn in de volle gang. Tijdens het IST-weekend kan je rekenen
op veel activiteiten om samen te doen, natuurlijk een gaaf prom-feest en je kan een deel van je IST-badge verdienen.
Maar er is nog meer: Er is dit weekend o.a. de mogelijkheid om te praten over de jobs op de WSJ, er is heel veel
informatie over het contingentskamp, over het Global Development Village tijdens de WSJ en we hebben nog veel meer
verrassingen in petto. Muziek, voorreizen/nareizen, verwachtingsmanagement, heel veel kansen om al je vragen te
stellen, gave activiteiten en alles wat je nodig hebt als laatste voorbereiding voor de WSJ. Als je het weekend volbracht
hebt, heb je je TaaiTaai-highschool afgerond en krijg je uiteraard een officieel diploma.
Vul de enquête in over jouw reisplannen en reiswensen
Tijdens het IST-weekend is er een bijeenkomst over jullie reisplannen en reisideeën. Als voorbereiding vragen we jullie
om deze enquête in te vullen, zodat we weten wat we voor jullie nog kunnen doen: (deadline is verstreken)
Het zijn maar 10 vragen, dus in een paar minuutjes ben je klaar, vul hem uiterlijk in op 22 maart.

Wie helpt bij de troepkampen?
In maart hebben alle troepen weer hun troepkamp. Als jij wilt helpen, stuur dan een mailtje met de dag, troep en locatie
naar ist@wsj.scouting.nl . De troepen zijn erg blij met de hulp van IST’ers en… je verdient er een deel van de IST-badge
mee. De Poffertjes en Bokkenpootjes hebben op dit moment nog het meeste hulp nodig!! Maar je mag je gerust ook
aanmelden voor de andere weekenden. Let wel op dat er een aantal troepweekenden tegelijk is met het IST-weekend.
Helaas kon dit niet anders. Mocht je daar willen helpen, zijn er vele mogelijkheden. Je kunt eventueel een dag gaan of
dagdeel en natuurlijk ben je daaromheen van harte welkom op het IST-weekend! Kun je niet kiezen? Laat dan vooral
weten waar je eventueel allemaal zou kunnen helpen, dan kunnen wij voor alle weekenden mooie teams samenstellen.
1-2-3 maart

Dropjes, Haren

8-9-10 maart

Hagelslag, Utrecht

Soezen, Wieringerwerf
Poffertjes, Bennekom
15-16-17 maart

Bitterballen, Apeldoorn
Krentenbollen, Bildhoven
Kletskoppen, Tungelroy
Roze Koeken, Oegstgeest

22-23-24 maart

Worstenbroodjes, Made
Nonnevotten, Weert
Speculazen, Oosterbeek
Kruidnoten, Veendam
Bokkenpootjes, Axel

29-30-31 maart

Stroopwafels, Doetinchem
Bossche Bollen, Den Bosch of Eindhoven
Tompoezen, Zeewolde
Appelflappen, Voorburg
Rookworsten, Borger
Kazen, Schiedam

IST-weekend: Wie wordt de Promqueen? En wie wordt de Promking?
Bij een promnight horen een promqueen en een promking. Wie dat worden? Daar heb je zelf invloed
op!
Zorg dat je je gala-outfit aan hebt, je nette pak, je cocktailjurk, je hoge hakken, je nette schoenen…
Kortom: Maak er een promnight van om nooit te vergeten!

Gezocht: IST’ers met muzikale kwaliteiten
Tijdens het IST-weekend vieren we natuurlijk een prom-feest. Maar… het wordt nog gezelliger met
een echte IST-band, Scoutingband, IST-fanfare, IST-DJ of met een ander muzikaal optreden. Ben jij
muzikaal of heb jij een tip om ons feest nog geslaagder te maken? Mail je tip naar IST-coördinatie!

Lipdub: Country roads, take me home…
Alle IST’ers kunnen tijdens het IST-weekend beroemd worden! We gaan namelijk een lipdub opnemen met het nummer
‘Take me home, country roads’ van John Denver. Op Youtube heb je het nummer vast zo gevonden.
En… het is ook slim om alvast het volkslied van de Verenigde Staten voor te bereiden: Deze karaoke-versie is helemaal
handig! https://www.youtube.com/watch?v=M1wLtAXDgqg
Gezocht: Hele grote discobol
Ons prom-feest wordt sowieso al top, maar… het kan nog beter. Een hele grote discobol zou het feest echt helemaal af
maken. Heb jij die of weet jij waar wie die kunnen lenen? Mail even naar IST-coördinatie.
Gezocht: Sponsoring voor het contingent
Het wordt een top-ervaring en een top-jamboree, maar… het kan nog mooier! We kunnen
altijd sponsoring gebruiken, bijvoorbeeld voor een zeecontainer, voor flightbags voor het
contingent of… powerbanks… of taart tijdens het contingentskamp… of… of… of… Heb jij
een goed contact en een goede tip? Laat het weten aan IST-coördinatie!

