Derde kalender welpen 17-18
Dag stoere welpen en hun mama’s en/of papa’s
Hier zijn we dan terug met een nieuwe maar ook laatste kalender van dit
scoutsjaar! Benieuwd wat we nog allemaal uitspoken voor het kamp? Lees
dan snel verder!

Zaterdag 7 april: GEEN SCOUTS VOOR JULLIE!
Samen met de andere leiding van Gouw Noordzee gaat de leiding een
weekendje weg!

Zaterdag 14 april: 14u-16u: Ladder-vergadering
Wie staat het hoogst op de ladder? We klauteren en klimmen naar boven!

Zaterdag 21 april: 14u-16u: DIY-vergadering
Steek zelf de vergadering in elkaar! Jij kiest dus wat we doen vandaag!

Zaterdag 28 april: DAZ (Dag Aan Zee)
Vandaag gaan we voor een VOLLEDIGE DAG samen met alle andere takken
naar de zee. Verder info volgt nog in een briefje!

Zaterdag 5 mei: 14u-16u: ei-vergadering
Want in mei legt iedere vogel een … ! Neem allemaal het voorwerp mee dat
uit een kip zijn poep komt! En ontdek wat we er mee doen!

Zaterdag 12 mei: GEEN SCOUTS 
Vandaag is er eens geen scouts! Jullie kunnen gezellig in de modder spelen
met jullie mama en/of papa!

18-19-20 mei: WIJ GAAN OP WEEKEND!
Jullie krijgen de weekendbrief op papier, via mail en op de site! ALLEMAAL
INSCHRIJVEN! De zon hebben we alvast ook bestelt!

Zaterdag 26 mei: SPEELDORP
Vandaag staat het super leuke speeldorp op onze planning. Jullie krijgen hier
nog een mailtje voor met extra info of je kunt altijd kijken op de site voor extra
info! 

Zaterdag 2 juni: 14u-16u: WELPEN VS LEIDING
Vandaag ontdekken wie er het sterkst is: de welpen of de leiding?

Zaterdag 9 juni: GEEN SCOUTS 
Bijna alle leiding moet zich te verdiepen in z’n cursussen…

vrijdag 15 juni: 19u-21u: KINEPOLIS IN KORTEMARK!
Na een hele week examenstress wil de leiding graag eens ontspannen.
En hoe kun je dit nu beter dan gezellig samen een filmpje kijken.
Breng gerust zelf wat mee om te sneukelen en een leuk filmpje ;-)

Zaterdag 23 juni: 14u-16u: WEDSTRIJDJE!
Nog laatste keer spelen we onze favoriete spelletjes, maar dit keer maken we
er een wedstrijdje van!
Bij mooi weer mogen jullie gerust zwemgerief meebrengen!

Vrijdag 29 juni: GEEN SCOUTS
De leiding moet alles in orde brengen voor de komende kampen.
JULLIE GAAN TOCH OOK MEE OP KAMP?

WELPENKAMP: 15 juli tot en met 21 juli

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

