WELPEN
Zondag 7 november
Vandaag gaan we als echte soldaatjes een mega cool spel spelen in het bos. Dus bereid je maar
voor op en spel vol avontuur en plezier!! De welpjes zijn welkom vanaf 13u45 en na jullie echte
soldaatjes zijn geworden, mogen jullie weer worden opgehaald om 17u. Tot dan!
Zondag 14 november
Liefste welpjes, doordat er tegenwoordig veel vissers ziek zijn moeten wij hun taak overnemen. Wij
zullen dus voor ieder van jullie een visje vangen, zo vergeten we jullie deze week toch niet
helemaal. Daarom is het vandaag jammer genoeg geen scouts. :(
Zondag 21 november
Beste welpen vandaag gaan we jullie beste Scoutsskilzzz op de proef zetten. Wat je nodig hebt
zijn je handen en kei veel goesting want wij gaan jullie nog meer skillzzz leren. Afspraak van
13u45 tot 17u aan de Joengele. xxx
Zondag 28 november
Beste koks en kokkinnen vandaag gaan we iets heel lekkers bereiden namelijk snoepbrochetten
njammie. Deze gaan we dan lekker verkopen zodat we genoeg geld hebben om super duper leuke
activiteiten mee te doen op kamp. Afspraak van 13u45 tot 17u aan de Joengele om jullie kook- en
verkoopskilz te testen.
Zondag 5 december
Zie, ginds komt de stoomboot
Uit Spanje weer aan!
Hij brengt ons Sint Nicolaas
Ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje
Het dek op en neer,
Hoe waaien de wimpels
Al heen en al weer.
Joepie, het is weer bijna zo ver!!! Morgen komt de Sint! Maar wij hebben eens heel lief aant
Sinterklaas en zijn pieten gevraagd of hij een uitzondering wil maken voor de scouts en een dagje
vroeger naar de Joengele wil komen. Wees dus maar heel braaf want de Sint en zijn pieten komen
langs van 14 tot 16u. Afspraak aan de Joengele.

Zondag 12 december
Hey liefste Welpen hopelijk zijn jullie goed uitgerust want vandaag zullen we jullie skills op de proef
stellen in mini-games!!!! Maak jullie borst al maar nat. Jullie mogen om 13u45 naar de Joengele
komen en om 17u mogen jullie weer naar huis gaan :))
Zaterdag 18 december
Put je brein deze week niet te veel uit want je zal het heel erg nodig hebben vanavond!! Wij spelen
namelijk een quiz vanavond. En degenen met de grootste hersenen vallen in de prijzen. We
verwachten jullie om 17u aan de Joengele om de pannen van het dak te quizzen. Om 19u mogen
jullie terug opgehaald worden.
Zondag 26 december
Laatste zondag van de maand, sterker nog laatste zondag van het jaar! :o Vandaag dus helaas
geen scouts :( Geniet van de vakantie!! Zalige Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar van jullie leiding!
Tot volgend jaar liefste welpjes! <333333

Ani - Ringstaartmaki - Mondige Lama - Oropendola - Coscoroba - Frivole Streepmuis - Ekster

