WELPEN

09/12: Vandaag spelen we massaspelen! Kom met zoveel mogelijk welpen en toon dat jullie de grootste groep
zijn!
! ‘s Avonds is er onze jaarlijkse pasta-avond. We hopen jullie daar allemaal te zien! Inschrijven kan via onze
website www.scouts-zoutleeuw.be
16/12: Kom verkleed als Super Mario, Luigi of Pacman, want vandaag komen de videospelletjes tot leven…
Probeer met zoveel mogelijk jullie level te verbeteren!
23/12: Ho ho hooo, vrolijk kerstfeest! Voor het zover is maken we het eerst gezellig op ons enige echte kerstfeestje. Deze vergadering gaat door van 18:30-20:30 en jullie mogen een cadeautje ter waarde van 5 euro
meenemen. Gelieve al thuis te eten.
30/12: Geen vergadering. De leiding wenst jullie geweldige feestdagen toe, tot in 2018!
06/01: Geen vergadering. De leiding is achter de boeken gekropen en maakt zich klaar voor de examens.
13/01: Geen vergadering. De leiding is begonnen aan de examens. Nog even geduld…;)
20/01: Vandaag is het legervergadering! Kom gecamoufleerd naar de scouts en laat zien hoe goed je kan
sluipen, plannen maken en kampen bouwen...
27/01: Vandaag gaan we schaatsen! We spreken om 13:00 af op de Grote Markt. Vergeet zeker geen handschoenen en 5 euro mee te nemen! Om 17:00 zijn we terug op de Grote Markt
03/02: Wie heeft op het einde van de dag het meeste straten veroverd tijdens ons stadspel? Vergeet niet langs
de lokalen te komen en ontvang alvast 200 welpeneuro’s. Vandaag is het Monopoly-vergadering!
10/02: Wat is de kans? Vandaag daagt de leiding jullie uit! Laat zien wat een waaghalzen jullie zijn...
17/02: Vandaag mogen jullie laten zien hoe goed jullie kunnen koken tijdens onze kookvergadering! Als echte
sterrenchefs gaan we maar liefst 3 gangen klaarmaken. Deze vergadering gaat door van 11:00-13:30.
24/02: Overal paparazzi, hoe kan het ook anders? De welpen hebben net hun eerste film uitgebracht! Kom
verkleed als echte filmster en zet jullie eerste handtekeningen voor jullie fans.
03/03: Geen vergadering. De leiding moet de zaal voorbereiden voor onze jaarlijkse scoutsfuif, de Lama-Party!
10/03: Na 4 jaar is het weer tijd voor de enig echte Lolympische Spelen! Toon hoe goed je bent in onze grappige
sporten, al is deelnemen belangrijker dan winnen!

Indien u nog vragen of opmerkingen hebt mag u ons
steeds bellen of mailen.
Pol (Balou): 0491 138246
Lotte (Akela): 0498 124260
Kilian (Kaa): 0495 609451
Brecht (Shere Khan): 0478 175612

Bas (Bagheera): 0493 586996
Emilie (Mor): 0479 858686

Mail: welpenleiding.zoutleeuw@gmail.com

