TWEEDE KALENDER WELPEN 1718

Dag stoere welpen en hun mama’s en/of papa’s
Hier zijn we dan terug met een nieuwe kalender!
Benieuwd wat we allemaal uitspoken van januari tot en met
maart? Lees dan snel verder!

Vrijdag 5 januari: 19u - 21u: NIEUWJAARSBAL!
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, … HAPPY NEW YEAR! We vieren 2018 op z’n scouts!
Breng €2 mee en dan zorgen wij voor een lekker hapje en drankje!

Zaterdag 13 januari: GEEN SCOUTS!
¾ van de leiding zit verstopt achter zijn cursussen….

Vrijdag 19 januari: 19u – 21u: Cinematijd!
Zoals jullie weten, hebben er sommige leiding last van het examen-virus. Ze
moeten even ontstressen met een filmpje!
Jullie mogen zelf een filmpje (en eventueel wat filmfood) meenemen!

Zaterdag 27 januari: 9u – 11u: Ontbijt-vergadering!
Kom maar in jullie pyjama’s want vandaag ontbijten we samen in ons
scoutslokaal!
Breng €2 voor het heerlijke ontbijt!

Zaterdag 3 februari: 14u – 16u: Carnaval-vergadering
Kom verkleed naar het lokaal en we spelen knotsgekke carnavalspelletjes!

Zaterdag 10 februari: GEEN SCOUTS!
De leiding is verdwenen, oops.

Zaterdag 17 februari: 14u – 16u: Love is in the air…
Valentijn is net achter de rug, maar hmmm… Wie is jouw scoutsliefje?

Zaterdag 24 februari: 14u – 16u: Stratego-vergadering
Hmm, durf jij het aan om onze vijand te verslaan? We testen jullie slimme
brein!

Zaterdag 3 maart: 14u - 16u: Pieuw-pieuw-pieuw-vergadering
We maken een kamp, verstoppen ons en schieten een magisch sopje naar
de vijand. Waar zijn alle stoere welpen?

WEEKEND: 9 – 10 – 11 maart: OP WEEKEND!
We gaan terug op weekend! Meer info krijgen jullie later.
Zet deze datum alvast in jullie agenda!!! 

Zaterdag 17 maart: GEEN SCOUTS
De leiding schaaft hun technieken bij…

Zaterdag 24 maart: 14u – 16u: Leger-vergadering
Alle soldaat-welpen zijn welkom in onze legerbasis! Kom verkleed als soldaatje
naar het lokaal en ontdek wat we doen…

Zaterdag 31 maart: (KINDER)SCOUTS-FUIF!
We organiseren een kinderfuif voor de leden van Scouts Kortemark.
Meer info volgt nog ;-)

Bij deze komen we aan het einde van onze 2e kalender.
We hopen dat we jullie allemaal veel te zien krijgen de komende maanden!
Wist-je-datje: WELPENKAMP: 15 juli tot en met 21 juli 2018

Een stevige scoutslinker,
de welpenleiding
Sofie, Gaultier, Jakob, Marie en Axelle (0496/68 72 85)

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

