Welpen

Beste ouders,
We zitten bijna in de helft van het scoutsjaar en hebben ondertussen al veel gedaan
om een hechte groep te worden. Dit is niet anders voor de komende maanden, dit
boekje staat vol leuke activiteiten om ons verder te amuseren. Wij laten jullie al
graag op voorhand weten dat op 9 maart onze bekende spagghettiavond plaatsvindt,
meer informatie volgt snel.
Het zomerkamp zal van 4 juli tot 12 juli zijn!
Een stevige linker,
De welpenleiding

Bij eventuele vragen kunnen jullie ons altijd contacteren:
Akela

Bagheera

Cattleya Philippen

Zarah De kezel

Grotesteenweg 614 bus 5

kanunnik peetersstraat 122

2600 Berchem

2600 Berchem

0491/64 74 87

0468/18015 00

DEFINITIE SPELUNIFORM:

korte broek, sportschoenen, t-shirt en eventueel
trui (voor te spelen worden er geen onderdelen
van het scoutsuniform aangedaan)

DEFINITIE
SCOUTSUNIFORM:

scoutsbroek/rok of kleedje, bottinen, lange (dikke)
sokken,
scoutstrui, pet en das voor welpen met das.

AANWEZIGHEID:

Indien uw zoon/dochter niet kan komen, zouden
wij het ten zeerste appreciëren als u een van de
leiding verwittigt.

12 januari: spel vergadering
Het nieuwe jaar is officiëel begonnen! Wij gaan dit samen vieren door ons warm te spelen en
ons te amuseren op ons veldje. Het is alweer een tijdje geleden dus het is eens tijd voor een
nieuwe spelvergadering!
WAAR? scoutslokaal
WANNEER? 14:30 tot 17:00
WAT BRENG IK MEE? speluniform
19 januari: verrassingsvergadering
Deze week houdt de leiding jullie even in spanning want de
planning is één grote verrassing. Wij zien jullie graag
verschijnen voor een groot mysterie… Vergeet jullie zeker niet
in te schrijven voor de grandioze spagghettiavond!
WAAR? ons lokaaltje
WANNEER? 14:30 – 17:00
WAT NEEM IK MEE? Wel-doen ons unifrom zeker aan en
breng ook papier en een pen mee…….
26 januari: spel vergadering
Het is nog eens tijd om te bewegen want enkel zo krijg je het warm deze dagen. Neem dus
allemaal maar een rugzakje mee met spelgerief zodat we samen enthousiast spelletjes
kunnen spelen ☺
WAAR? DEN 22
WANNEER? 14:30-17:00
WAT NEEM IK MEE? speluniform
2 februari: gezelschapsvergadering
Na het grote succes van de vorige gezelschapsvergadering doen wij dit graag nog een keer.
Neem dus allemaal maar een gezelschapsspelletje mee zodat we ons nog harder kunnen
amuseren dan de vorige keer. Graag iedereen in piekfijn uniform.
WAAR? ons welpenlokaal
WANNEER? 14:30-17:00
WAT NEEM IK MEE?gezelschapsspelletjes

9 februari: schaatsen
Vandaag mogen jullie jullie beste kunstjes laten zien op het ijs want we gaan samen naar
Antarctica! Niet het land natuurlijk.. Jullie moeten per uitzondering eens een lange broek
aandoen en vergeet zeker ook geen dikke kousen en handschoenen! Zorg dat jullie allemaal
goed weten wat jullie schoenmaat is en dan kunnen we in een treintje het ijs op.
WAAR?schaatsbaan Antarctica, Moerelei 119 te Wilrijk
WANNEER? 14:00-17:00

WAT NEEM IK MEE? Dikke kousen, handschoenen, lange broek doe ja aan, 5 eurootjes,
kids ID!
16 februari: geen vergadering
dit weekend is de leiding weggelopen van de kou en zitten wij op een onbewoond maar
warm eiland. Tot volgende week!
23 februari: spelvergadering
om vorige week in te halen vliegen we er deze week dubbel zo hard in met een klassieker.
Wij hopen jullie speelvogels allemaal te zien op de spelvergadering!
WAAR?den 22
WANNEER?14:30-17:00
WAT NEEM IK MEE? spelgrief
2 maart: omgekeerde dag
wat heeft de leiding nu weer in petto voor jullie? Vandaag doen we ALLES omgekeerd.
!zaterdag tot, beginnen al ga Ik
WAAR? ons geliefd lokaal
WANNEER? 14:30-17:00
WAT NEEM IK MEE? spelgerief
9 maart: spagghettiavond
dit weekend is het geen vergadering maar zien wij jullie wel
graag verschijnen om een bordje zelfgemaakte spaghetti te
maken! Wij zijn alvast aanwezig, nu jullie nog, tot dan!
(informatie op de website)

16 maart: filmavond
Deze week doen we het rustig aan. Zaterdagavond nestelen we ons allemaal in de zetels
naast elkaar om een leuke film te bekijken. Jullie mogen allemaal jullie lievelingsfilm
meenemen zodat we hieruit kunnen kiezen.
WAAR? ons lokaal
WANNEER? 18:00-20:30
WAT NEEM IK MEE? Je lievelingsfilm en 2 eurootjes
16 november Geen vergadering
Deze week is het een weekje rust! De leiding was de koude beu en ligt te bakken en braden
op de Canarische eilanden :) ! Wij zien jullie graag volgende week terug!!
23 maart spel vergadering
Om het wat warmer te krijgen, trekken we vandaag weer onze spelschoenen aan. We zien
jullie in uniform met spelkledij in de hand aan ons lokaal. Tot dan!
WAAR? ons geliefde lokaal

WANNEER? 14:30-17:00
WAT NEEM IK MEE? spelgerief

30 maart: knutselvergadering
vandaag laten we het creatieve welpje in ons los en gaan we aan de slag met alles wat
kleurt, glittert, lijmt en knipt. Jullie mogen allemaal knutselgerief meenemen zoals
toiletrolletjes, verf, stiften,… laat jullie maar eens gaan!
WAAR? het lokaal van den 22
WANNEER?14:30-17:00
WAT NEEM IK MEE? knutselgerief en 2 eurootjes
6 april: spelvergadering
de Paasvakantie is aangebroken en dat zetten wij graag in met een spelvergadering. Trek
jullie korte broek nog maar eens aan nu het terug warmer is zodat we volle gas spelletjes
kunnen spelen.
WAAR? ons geliefde lokaal
WANNEER?14:30-17:00
WAT NEEM IK MEE? spelgerief

13 april; geen vergadering
Geniet maar eens goed van de vakantie! Tot binnen
een paar dagen
17-21 april: groepsweekend
we trekken er voor een paar dagen op uit met de hele
groep! Niet alleen de welpen maar ook de jonggivers
en zelfs de verkenners en jins gaan mee! laten we er
een paar spetterende dagen van maken, alle info
volgt nog.

wist-je-datjes:

● De langste dag van het jaar al voorbij is
● Dit 21 december is

● Wij heel hard hebben genoten van de eerste maandne van dit jaar
● Wij het een hele leuke groep vinden
● wij hopen jullie ook
● je een plantje mooi kan laten blinken met melk
● je dit ook kan doet met je schoenen maar dan best met
bodymilk
● anders je schoenen na een paar dagen heel vies gaan
ruiken
● jullie nog steeds niet exact weten hoe oud Akela is
● jullie het ook nooit gaan te weten komen
● de leiding van geheimpjes houdt
● we in ons land wel drie talen spreken
● dat heel verwarrend is
● dit ook wel heel cool is
● wespen tot 3 uur na dat ze dood zijn nog steeds kunnen steken
● je dus goed moet opletten met een wesp
● dit misschien een goed weetje is voor op kamp
● wolken een grote hoop waterdamp is
● als je door een wolk stapt je dus helemaal nat bent
● dit misschien nog wel grappig is
● jullie welpen ook heel grappig zijn
● de leiding altijd een klein beetje grappiger is
● De leiding de beste is!

