Welpen
Liefste welpjes en liefste ouders,

Het eerste trimester is voorbij gevlogen als een oma op straat die snel naar toilet moet. We
hebben dit trimester een paar nieuwe gezichtjes leren kennen en we hebben al een super
goede band gevormd met elkaar!! We zijn lekker gaan zwemmen, hebben een spannend
weekend achter de rug en we hebben zelfs De sint ontmoet.
We hebben wel geweldig nieuws voor jullie, dit gaat in Januari gewoon door!! En wij kunnen
alvast niet wachten, hierbij tonen wij jullie graag het allereerste boekje ooit gezien van de
welpen in 2020, wij kijken er alvast heel hard naar uit!
Daarnaast willen we jullie allen van harte uitnodigen op zaterdag 7 maart voor onze jaarlijkse
spaghettiavond. Deze avond hoeft niemand achter te potten te kruipen want wij voorzien een
authentieke restaurantervaring in ons eigen lokaal. Prik deze datum dus zeker in jullie
agenda, verdere informatie volgt nog.
Een stevige linker, de leiding
Bij vragen kunnen jullie ons bereiken met deze informatie, liefst ook naar één van deze onderstaande
nummers een bericht sturen wanneer uw kind niet aanwezig kan zijn.
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Za 11 Januari: Nieuwjaarsfeestje
Het nieuwe jaar is officieel begonnen. Het brengt veel nieuwe avonturen, leuke vakanties en
natuurlijk geweldige scouts ervaringen in 2020 mee! Jullie hebben al uitgebreid gefeest maar
nu is het aan ons!! Wat doe je na de feestdagen, rusten? neen, nog meer feesten! Zo doen
de welpjes dat op den 22. Jullie nemen allemaal een cadeautje mee ter waarde van 5 euro
dat iedereen leuk zou vinden..
Wanneer? 19:00-21:00
Waar? Het feestcomplex den 22 (het lokaal)
Wat nemen we mee? Een vol maagje, cadeautje
ter waarde van 5 euro + feestkledij aan

Za 18 Januari: Gezelschapsspelletjes
namiddag
Monopolie, wie is het?, twister,... We doen het allemaal. Wees maar klaar om jullie beste
talenten en tactieken uit de kast te halen voor deze fantastisch leuke namiddag.
(We doen niet aan valsspelen, tenzij het de leiding is, want die mag alles ;) )

Wanneer? 15:00-17:00
Waar? Ons perfect, veilig, leuk, gezellig lokaaltje
Wat nemen we mee? Jullie lievelings
gezelschapsspelletjes en piekfijn uniform aan.

Za 25 Januari: Spelvergadering
Het is weer is heel lang geleden dat we jullie hebben zien spelen, spelen, spelen..... Jullie
zijn allemaal van harte welkom op de eerste spelvergadering van 2020. Gigantisch veel
plezier is gegarandeerd!!
Wanneer? 14:30-17:00
Waar? Het lokaal den 22 Roderveldlaan 2600 berchem.
Wat nemen we mee? Spelkledij en een goed humeur

Za 01 Februari: Knutselvergadering
Vandaag is tijd om jullie tot Da Vincis, Rubens en Picassos te maken. Laat jullie talenten
maar eens zien, we gaan knutselen! Wij voorzien de belangrijkste instrumenten om
meesterwerken te kunnen maken.
Wanneer? 14:30-17:00
Waar? Ons atelier in het welpenlokaal
Wat mee te nemen? Eventuele knutselspulletjes als je dat thuis nog hebt liggen.

Za 8 Februari: Spelvergadering
We gaan weer doen waar we het best in zijn, spelen! We zien jullie graag allemaal vandaag
om onze lievelingsspelletjes te spelen. Tot dan
Waar? Le local
Wanneer? 14:30-17:00
Wat nemen we mee? Piekfijn uniform aan + Spelgerief

Za 15 Februari: Schaatsen
Het is tijd om ons eens heel warm aan te kleden en te zien hoe het eraan toe gaat op de
Zuidpool. We gaan vandaag met ons allen schaatsen in Antarctica. Jullie MOETEN per
uitzondering eens een lange broek aandoen en vergeet zeker ook geen dikke kousen en
handschoenen! We kijken er naar uit jullie pirouettes te zien!
Waar? Schaatsbaan Antarctica:Moerelei 119, 2610
Antwerpen
Wanneer? 14:00-17:00
Wat neem ik mee? Dikke kousen, handschoenen,
lange broek doe ja aan, 5 eurootjes, kids ID!

Za 22 februari: Spelvergadering
SPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLEEEEEEEEEEN,... meer kunnen we niet
zeggen. :))))))
Waar? Brussel? neen hoor gewoon het lokaal
Wanneer? de normale uren: 14:30-17:00
Wat neem ik mee? spelkledij, natuurlijk uniform bij aankomst

Za 29 februari: geen vergadering
HET IS VAKANTIE!!!! Geniet er maar met volle teugen van, deze week slaan wij een keertje
over... Tot volgende week!
Za 7 maart: spaghettiavond
Het is weer zover! Onze jaarlijkse, overheerlijke, sfeervolle spaghettiavond!!! De
inschrijvingen sluiten bijna dus als je nog niet bent ingeschreven, doe dit dan snel

😉

Inschrijven kan via de site of via de link op facebook. We hopen dat jullie al honger hebben!!

MHHHHMMM lekker

Za 14 maart: spelvergadering
We vliegen er vandaag weer in met een stevige spelvergadering! Dit zal de laatste zijn voor
het groepsweekend dus we gaan er met volle teugen van genieten!!
Waar? Ons lokaaltje
Wanneer? Van 14:30-17:00
Wat nemen we mee? Spelgerief in de hand en piekfijn uniform aan

Za 21 maart: filmavond

Vanavond kruipen we allemaal samen onder een dekentje in de zetel. Jullie mogen allemaal
een leuke film meenemen zodat we samen kunnen kiezen welke film we gaan kijken. Laten
jullie op voorhand even weten of je komt of niet? Jullie mogen in vrijetijdskledij komen.Tot
dan!
Waar? Cinema welpenlokaal
Wanneer? Van 18:30 tot 20:30
Wat nemen we mee? Een film, 1 euro en je hebt al gegeten

Za 28 maart: cultuurvergadering
Vandaag gaan we erop uit! We gaan een beetje cultuur opsnuiven in de stad. Wat en waar
laten we jullie nog tijdig weten! We verwachten jullie wel in piekfijn uniform!
Het zal doorgaan van 14u tot 17u

Za 4 april: paasvergadering
Het is bijna Pasen en de leiding heeft vandaag een paasvergadering voor jullie voorzien!
Wat dit allemaal inhoudt zullen jullie wel zien als jullie komen

😉!

We verwachten jullie in vrijetijdskledij met een paas assecoire!
Waar? Het paaslokaal
Wanneer? Van 14:30 to 17:00

Wist-je-datjes
- -89,2 de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is? (en wij maar
zagen bij 5°C)
- Alleen vrouwelijke muggen steken? (het zijn altijd de meisjes die
irritant zijn he)
- Dit bovenste een mopje is?
- Alleen vrouwelijke muggen steken maar ook jongens irritant
kunnen zijn?
- Wist je dat dat een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te
kijken?
- De nijl de langste rivier is? misschien moeten we daar eens op
kamp gaan, lekker groot bad.
- Akela bijna examens heeft?
- Wij lekker vakantie hebben?
- Akela hier heel verdrietig om is?
- Raksha blij is?
- Akela dan wel vakantie heeft wanneer jullie op school zitten?
- Een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder hoofd?
- De welpjes soms kippen zijn en dus ook wel eens zonder kop
kunnen rondlopen?
- Jullie dus misschien stiekem kakkerlakken zijn?
- De jonggivers stinken en wij veel beter zijn?
- Engels wordt gesproken door zo’n 512 miljoen mensen?
- Ehlana dit ook kan?
- De leiding dus geen geheimpjes kan vertellen in het Engels?
- Een slak drie jaar kan slapen?
- Een paar van onze welpjes dat ook kunnen?
- Als je te hard niest, je dan je ribben kan breken?
- Wij hopen dat er niet teveel welpjes verkouden gaan worden?
- De leiding nooit verkouden wordt?
- De leiding gewoon te sterk is?
- De leiding altijd de sterkste zijn?
- De leiding de beste is!!!!

