WELPEN
25 september: Reis rond de wereld
Vandaag gaan we op reis! Samen met de
welpen gaan we van land tot land op zoek
naar avontuur!

2 oktober: Sprookjes
Leven de welpen ook in een echt sprookje?
Zitten onze welpen vol met prinsen en
prinsessen?

9 oktober: Wie is de sterkste welp?
Vandaag nemen jullie het tegen elkaar op en
zullen we ontdekken wie de overwinnaar is!

16 oktober: Vriendjesdag!
Neem allemaal jullie vriendjes en
vriendinnetjes mee, want vandaag is het
vriendjesdag! Zo kunnen jullie samen veel
plezier beleven!

23 oktober: Bosspel op verplaatsing
We spelen vandaag geen spel in ons
scoutslokaal. Concrete info volgt later.

30 oktober: Halloween
Vandaag jagen we samen op spoken en
heksen in het lokaal. Jullie worden
verwacht in jullie meest griezelige
verkleedkleren!
De vergadering gaat door van 17u tot
19u!!!

6 november: Escape room
Haal jullie masterminds maar al naar
boven, want jullie moeten ontsnappen uit
de super spannende escape room. Maar
let op, alleen door samen te werken zal dit
lukken…

13 november: Verkoopactie
Concrete informatie volgt.

20 novermber: Filmavond
Vanavond kijken we gezellig samen naar
een film.
Jullie worden van 17u tot 19u verwacht
aan ons lokaal!!

26 – 28 november: Sinterklaasweekend
Samen met de kapoentjes gaan we op
weekend. Hier zullen we Sinterklaas
ontmoeten en veel spelen.
Verdere, concrete informatie volgt.

4 december: Namiddag vol avontuur
Deze namiddag leren we samen sjorren,
vuur maken… zodat jullie één voor één
topscoutsers zullen worden!

11 december: Welpen vs leiding
Vandaag nemen jullie het op tegen de
leiding. Wie zal er winnen?

Veel groetjes,
Jullie allerliefste leiding xxx
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