Yoooo Welpen,
27/02
Sjorren, vuur maken, sprokkelen… De echte knepen van het vak leren jullie
vandaag in onze workshop ‘HOW TO BECOME A REAL SCOUT’.

06/03
CHILLL, RELAXXXX, ENJOYYY
Laten we ons zelf eens goed verwennen vandaag!
13/03
Mario en Luigi hebben ons nodig! Hun racewagen is perte total. We maken voor
hun een nieuwe en racen ermee door Izegem.

20/03
Komen eteeeeeen, beetje peper hier, beetje zout daar, en klaar!
Wie is de beste chef kok van de welpen? Dat zullen we vandaag te weten komen!
27/03
OPGELET! Vandaag spelen we op verplaatsing. Jullie worden verwacht aan het
Blauwhuis in Izegem.
03/04
Oei, oei, oei. De maffia heeft de scoutslokalen gevonden. Het is aan de welpen
om ze weer weg te jagen van onze terreinen. Bereid jullie maar voor op een groot
MAFFIASPEL!
10/04
De sleutel van het welpenlokaal is zoek! Alle welpen zitten er in vast.
Door samen te werken zullen ze de sleutel moeten vinden en kunnen ze
hopelijk zo uit het welpenlokaal geraken.

17/04
Vandaag gaan we Marc Van Rans, Steven Van Gucht en Erika Vlieghe een handje
helpen in de strijd tegen corona. De scoutslokalen worden omgetoverd tot een
echt laboratorium en de welpen gaan op zoek naar het beste vaccin.
24/04
Trek maar kleren aan die heeeeeeeel vuil mogen worden. 1 ding is zeker, niemand
gaat proper naar huis vandaag

01/05
Keizer Naruhito van Tokyo belde ons vanmorgen. Hij heeft
test kandidaten nodig voor zijn Olympische Spelen die deze
zomer zullen doorgaan. Zet jullie sportiefste beentje maar
eens voor en wie weet winnen jullie de gouden medaille!!
08/05
Ik zie ik zie wat jij niet ziet…
15/05

Tik tok on the klok but the party won’t stop.
Feestjeeeee

Kom maar elke week massaal af, want het belooft weer MEGA SUPER KEI BERE
tof te zijn!!!
Dikke zoen

De allerleukste leidsterkes
Hanne, Ellen, Leonie & Fien

PS: Aan de mama’s/papa’s: check geregeld eens onze whatsappgroep ‘welpen 2020-2021’
voor mogelijke wijzigingen aan het programma of voor extra info.

