Scouts Kortemark
presenteert:
Scoutsroc
EERSTE
KALENDER
WELPEN

Aloha liefste welpjes van Scouts Kortemark
Hier zijn we dan terug, met de eerste kalender van het nieuwe scoutsjaar (en deze
keer zonder de kabouters!).
Begonnen jullie zich al te vervelen de zaterdagnamiddag? Geen nood, de scouts is
er om jullie zaterdagen terug te vullen vol leuke activiteiten en spelletjes!
Heb je een vriendje die ook graag eens de scouts wil proberen? Geen probleem!
Neem hem dan maar gewoon mee! Hoe meer zielen, hoe meer vreugde!

Zaterdag 9 september [14u – 16u30]: STARTDAG
Hupla! We starten het scoutsjaar terug vol plezier en we maken er een leuke dag
van!
Nieuwe vriendjes/neefjes/… zijn ook welkom om het eens uit te proberen!
Ouders zijn welkom vanaf 16u00. Er is een grote slotshow door de leiding en er
kan uniform aangekocht worden! Tot dan!

Zaterdag 16 september [14u-16u]: SPELLETJES OP ‘T PLING
We herontdekken onze scoutspleinen en spelen wel 1 000 spelletjes! WOW!

Zaterdag 23 september: GEEN VERGADERING
De leiding moet zijn technieken bijschaven na het scouts-verlof! Dus geen
vergadering voor de leden enkel voor de leiding!
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Zaterdag 30 september [14u – 16u]: DOOP!
Yes, het is terug de leukste vergadering van het jaar!
Doe alvast kleren aan die in de vuilbak mogen (tenzij je mama super goed kan
wassen!) want ze worden hééééééél erg vuil!

Zaterdag 7 oktober [14u – 16u]: DE SLAG VAN KORTEMARK
Help! Oorlog breekt uit in Kortemark! Neem een grote witte t-shirt mee (die vuil
mag worden) en verover Kortemark terug!

Zaterdag 14 oktober: GEEN VERGADERING
De volledige leidingsploeg is samen op weekend om het scoutsjaar voor te
bereiden!

Zaterdag 21 oktober [14u – 16u]:

WOESTE WILLEM-VERGADERING

Gaan jullie mee met Woeste Willem de 7 zeeën trotseren? Klaar om de piraat uit
te hangen? Here we go!

Vrijdag 27 oktober [19u – 21u]:

HALLOWEEN-AVOND!

Boeee! We maken er een enge avond van want Halloween staat voor de deur!
Durf jij mee komen spoken? Er is één vereiste: om ter griezeligst verkleed zijn!

3-4-5 NOVEMBER:

WEEKEND!

Joepie! We gaan op weekend! Meer info krijgen jullie later.

Zaterdag 11 november: GEEN VERGADERING
Oké, daag! De leiding is moe!

Zaterdag 18 november:

JAARLIJKSE BBQ!

Na jaarlijkse gewoonte organiseren we een lekkere BBQ in een leuk thema!
Jullie zijn ’s avonds uitgenodigd in de kouter voor een heerlijke BBQ en vele
drankjes! Meer info krijgen jullie nog op een briefje!

Zaterdag 25 november [14u – 16u30]:

BOSSPEL!

Huuuj! We gaan naar het bos vandaag! Meer info krijgen jullie later nog.
Maar één iets weten we al, we zijn op zoek naar ouders die zin hebben om onze
welpen naar het bos te voeren/ophalen. Wie zit dit zitten? Laat maar weten!
Alvast bedankt!

Zaterdag 2 december [14u – 16u]:
Zie ginds komt de stoomboot naar ’t lokaal…
Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u
Sinterklaasje! De lieve, goede sint komt op bezoek in de Scouts! Flink zijn is
vandaag de enige optie (indien je iets lekkers wilt natuurlijk…).

Vrijdag 8 december [19u – 21u]: CINEMA TIJD!
De examens zijn terug in het land… Daarom kijken we gezellig een film zodat onze
blokkende studenten even kunnen ontspannen! Jullie mogen eigen films
meenemen!

Vrijdag 15 december [19u – 21u]: KERSTFEESTJE!
We vieren het gezelligste feestje van het jaar: KERSTMIS! Of was het nu Pasen?
Hmm..
Breng een cadeautje van MAX. 3 euro mee!

Zaterdag 23 december: GEEN VERGADERING!
Vrolijk kerstfeest iedereen! Geniet van de feestdagen!

Zaterdag 30 december: GEEN VERGADERING
Een spetterend 2018 gewenst! Geniet van de feestdagen!

Een stevige scoutslinker
Jullie spiksplinternieuwe leiding
Axelle (0496/68 72 85)
Marie (0471/77 93 72)
Sofie (0472/03 78 23)
Gaultier (0490/39 97 04)

Indien je nog vragen of problemen hebt, één e-mailadres:
welpenleiding@scoutskortemark.be !

