
WE L P E N

zondag 2 mei 
Hiep hiep hoera want gisteren blies Senne maar liefst 22 kaarsjes uit! Speciaal omdat
het zijn verjaardag was, mag hij vandaag kiezen welke spelletjes we spelen. Liefst zou
hij van start gaan om 13u45 op de parking naast de Joengele. Om 17u sluiten we
het verjaardagsfeestje af. 

zondag 9 mei 
Vorige week vierden we Senne, deze week vieren we jullie mama's!! joepieee het is
moederdag, en om dat te vieren, gaan we een hele dag lekker knutselen voor de
mamatjes! kom om 13u45 naar de Joengele, en om 17u mogen jullie als echte
kunstenaars naar huis!

Zondag 16 mei 
Vandaag wordt het hoe dan ook super goed weer. Op deze zonnige zondag willen we
elke zonneslag vermijden natuurlijk, daarom spelen we vandaag een tal van
waterspelletjes. Bezit je een super cool waterpistool? Twijfel dan zeker niet om deze
mee te nemen! We spreken af in het park om 13u45, om 17u mogen jullie ouders
jullie terug komen halen in het park. Tot dan! 

 



Zondag 23 mei 
Hello friends, vandaag gaan we rustig chillen, niks intensief of vermoeiend doen. We gaan
picknicken in het het hartje van Hoeilaart, het PARK. We verwachten jullie om 12u in het
park met jullie eigen zondagse lunch en om 14u mogen jullie met een volle maagzak
terug naar huis gaan. 

Zondag 30 mei 
Oh nee! Het grote blokmonster is weer terug! Jullie 
leiding is een zware strijd aan het voeren zodat het monster 
niet nog eens terugkeert in augustus, dus vandaag 
geen scouts. Brand allemaal maar een kaarsje voor ons en 
dan zien we jullie terug voor een onvergetelijk kamp! 
Breng jullie in de tussentijd ook al maar in de kamp spirit: tent 
opzetten in de tuin, hudo graven, een paar driepikkels sjorren,
kampvuur bouwen, ...

Dikke kussen,
jullie leiding
XOXOXOX
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