WELPEN
Beste ouders en allerliefste welpjes,
Het eerste trimester is sneller voorbij gevlogen dan een vogel die na 14 jaar zonder eten
eindelijk een muisje voorbij ziet trippelen. Het is ondanks onze Rona al een geweldig jaar
geweest, al zeggen we het zelf. We hebben samen een lekkere BBQ gehad, we hebben
veel nieuwe gezichten gezien, hebben een enge Halloween dag gehad en we hebben de
sint zelfs mogen verwelkomen in ons eigen lokaal! Natuurlijk waren er een paar leuke
activiteiten die we helaas niet mochten doen, maar niet getreurd we zijn er dit trimester meer
dan klaar voor! De avonturen die we in dit boekje gaan beleven worden A M A Z I N G.
Laten we er voor gaan!
PS: hou de avond van 6 maart zeker vrij voor onze legendarische spaghetti avond! Dit is een
geweldige avond waarbij iedereen welkom is om op hun lekkere poep te zitten terwijl de
leiding, verkenners en jins jullie een huisgemaakte pasta aanbieden, is dat nu wel te
geloven? Meer info komt nog op onze site.
Alleeeeeh seg we zullen jullie wat laten verder lezen zeker, jullie zitten hier natuurlijk vol met
spanning :))
Een stevige linker,
De Welpenleiding
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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! De geplande activiteiten in dit boekje zijn weliswaar op voorbehoud. Momenteel
gaan we ervan uit dat alles door kan gaan zonder problemen. Indien dit niet het geval
is, laten we op tijd iets weten !

Za 9 januari: Ontbijt
Het nieuwe jaar is officieel begonnen. Wij willen
daarom wel graag een lekkere tête a tête houden
met onze liefste welpjes om is te horen over jullie
geweldige kerstvakantie! Jullie zijn allemaal van
harte welkom op onze welpen brunch en nee geen
zorgen we eten geen welpjes, we eten met de
welpjes.
Waar? Ons geliefd lokaal
Wanneer? 9:30-11:30
Wat neem ik mee? 3 eurootjes + gezellige kleren
aan

Za 16 januari: Gezelschapsspelletjes
Omdat we dit vorig trimester niet konden doen maar Akela dit een super leuke vergadering
vindt halen we het lekker in. Vandaag gaan we dus gezellige spelletjes spelen, ook bekend
als gezelschapsspelletjes. We zullen wel zien wie er gaat winnen (wij gokken op de leiding)
Prove us wrong, tot dan!
Waar? Alaska, nene ons lokaal
Wanneer? 19u-20u30
Wat neem ik mee? Mijn lievelings gezelschapsspel, mijn
goed humeur en misschien ook een cadeautje voor
Akela (dit hoeft niet en is zonder reden maar Akela
ontvangt graag cadeautjes hihi)

Za 23 januari: Geen vergadering
De leiding vertrekt dit weekend naar de Noordpool om te zien of ze nog wat extra
cadeautjes kunnen krijgen van de Kerstman. We weten dat kerstmis wel al een tijdje
gepasseerd is maar… Hij heeft het toch niet meer zo druk, waarom niet ;))
Het is vandaag dus geen vergadering, See you next week!

Za 30 januari: Fietstocht
Smeer jullie beentjes maar al in want vandaag gaan we over heel België fietsen samen, oke
misschien niet heel België maar jullie snappen het wel. :))

Waar? We verzamelen aan ons vertrouwd
lokaaltje
Wanneer? 1
 1:00-15:00
Wat neem ik mee? Een fiets, warme kledij
(lange broek mag), das en/of petje, drinkbus,
middagmaal en eventueel een 4 uurtje

Za 6 februari: middagje Nachtegalenpark
Vandaag gaan we spelen zoals we normaal niet
doen. We zullen zien wie er het hoogste kan
schommelen, het snelste kan lopen en het
langste kan klimmen. We gaan naar het
allerleukste park oooooooit!
Waar? W
 e verzamelen aan het restaurant van
het nachtegalenpark in Antwerpen
Wanneer? 15:00-17:00
Wat neem ik mee? Uniform aan met
spelschoenen ipv bottinen en je beste humeur

Za 13 februari: schaatsen met ijsberen
Lieve welpen, we gaan deze week geen spelletjes spelen, geen
fietstochtje maken of naar het nachtegalenpark gaan. We gaan
schaatsen met pinguïns, ijsberen en poolvossen. Wij hopen dat jullie
goed zijn uitgeslapen en met jullie handig en juiste been uit bed zijn
gestapt!
Waar? Ijsstadion Antarctica
Wanneer? 14:30-17:00
Wat neem ik mee? 6 eurootjes, handschoenen!!!! (zonder
handschoenen kan je niet binnen), warme kleren (geen uniform),
ijsberen, sneeuw en een gigantische lach op je gezicht.

Za 20 februari: Spelvergadering
Wij denken dat het nog eens tijd is om
gewoon spelletjes te spelen op ons
prachtig veldje.
Waar? Ons prachtig veldje
Wanneer? 14:30-17:00
Wat neem ik mee? Piekfijn uniform
aan en je spelgerief in de hand :)) +
Extraatje: Neem een klein papiertje
mee waar je je lievelings spelletje va
de scouts op heb geschreven!

Za 27 februari: cultuurvergadering
Kijk maar goed naar deze zin want al de rest is nog een
verrassing. ‘We gaan ons vandaag wat meer verdiepen in
cultuur.’
Waar? VERRASSING
Wanneer? VERRASSING
Wat neem ik mee? VERRASSING

Za 6 maart: Spaghetti avond
O M G, het is eindelijk zo ver. Jullie kunnen
allemaal weer massaal vandaag spaghetti
komen eten in ons beroemde italiaans
restaurant. Neem al je vrienden, familie,
buren, burgemeesters, stripfiguren,
voetbalvrienden, dansvrienden,... mee
want dit wordt een knaller van een
spaghetti avond! Er is geen vergadering
voor dit festijn gepland zodat jullie genoeg
kunnen rusten om daarna zoveel mogelijk
spaghetti te kunnen eten.
Waar? Italiano tweëntwintigo
Wanneer? De shift die je kiest (17:00-...)
Wat neem ik mee? IEDEREEN DIE JE KENT EN NIET KENT!!!

Za 13 maart: bakvergadering
We weten ondertussen al dat jullie professionele gezelschapsspel spelers, professionele
schaatsers, professionele spaghetti eters en professionele speeltuin spelers zijn maar zijn
jullie ook professionele bakkers? Dat gaan wij vandaag uitvinden.

Waar? Onze bakkerij den 22
Wanneer? 15:00-17:00
Wat neem ik mee? 2 eurootjes en een
bakkersschort

Za 20 maart: Filmavond
We toveren ons lokaaltje nog eens om in een cinemazaal waar je
kan zwemmen in de popcorn. Wie heeft er zin in een pyjama
feestje? WIJJJJJJJ!!!!
Waar? Roderveldlaan 22, 2600 cinemaland
Wanneer? 19:00-21:00
Wat neem ik mee? Mijn lievelings dvd en een dekentje en ik heb
mijn gezelligste movie night kleren aan

Za 27 maart: Spelvergadering
Het is nog eens tijd om te super hard 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? Ons prachtige lokaal
Wanneer? 14:30-17:00
Wat neem ik mee? Spel Uniform

Za 3 april: paas vergadering
Heyyyooooo paashaasjes en paashaasinnetjes,
vandaag houden we een dagje vrij voor die
geliefde soort konijntjes. Misschien krijgen jullie
wel wat chocolade, wie weet ;)
Waar? Het paaslokaal
Wanneer? 14:30-17:00
Wat neem ik mee? Mijn beste paascostuum

Za 10 april: Mini golf
Vandaag gaan we naar een heel speciale locatie! Het is de bedoeling
dat jullie het meest aantal punten scoren en dat door het minst aantal
keer te slaan om zo het meest aantal hole in ones te krijgen. Klinkt
ingewikkeld ik weet het, maar als jullie ultra slim zijn begrijpen jullie
me wel, hihi
Waar? Minigolf rivierenhof in deurne (als het niet mogelijk is om
vervoer te vinden neem dan contact op met de leiding)
Wanneer? Exacte uren volgen nog
Wat neem ik mee? Uniform aan en rugzakje met drinkbus en koekje

14-18 april: groepsweekend
Ons reuze takweekend mocht spijtig genoeg niet doorgaan, dit gaan we lekker inhalen! Meer
informatie volgt nog in een apart boekje op de site genaamd “feestelijk groepsweekend
welpen” ;)) Schrijf jullie zeker in als hij er staan!

Wist ge datjes
-

De Schelde de langste rivier in de wereld is

-

Dit natuurlijk niet waar is

-

De nijl de langste rivier in de wereld is

-

Akela daar vorige vorige paasvakantie was

-

Zij daar haar schoen heeft verloren omdat ze haar veters niet had gestrikt

-

Je altijd je veters moet strikken

-

Anders zo’n dingen voorkomen

-

Zij nu een schoen armer is

-

De nijl nu een schoen rijker is

-

Ze een halve dag met één schoen moest rondlopen

-

Baloe en Raksha hier niet bij waren

-

Ze Akela wel hebben uitgelachen

-

Dit helemaal niet aardig is

-

Jullie dit nooit zouden doen

-

De strepen van een zebra voor verkoeling zorgen

-

Dieren ook humor hebben

-

Een slak 3 jaar kan slapen

-

Een zeester geen hersenen heeft

-

Het lijkt alsof sommige mensen in de wereld dit ook niet hebben

-

Wij dit zeker wel allemaal hebben

-

Een worm maar liefst 10 harten heeft

-

Wij denken dat jullie dit ook hebben omdat jullie gewoon TE lief zijn :)

-

Deze dieren weetjes niets te maken hebben met de schoen weetjes

-

Dit niet zo erg is aangezien je mag wisselen van onderwerpen in het leven

-

De weetjes bijna gedaan zijn :(

-

Er nog een heel belangrijke moet komen

-

Jullie deze misschien al kunnen raden

-

Het op het volgende lijntje staat

-

De leiding de beste is!!!

-

Dit voor altijd en eeuwig en altijd zo zal zijn

