PROGRAMMA 2de semester

WELPEN

Werkjaar 2020-2021
Februari
Za. 6

Hoor je de doedelzakmuziek al op de achtergrond? Trek jullie
Schotse rokken maar aan, vandaag spelen we de Highland
Games!

Za. 13

Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, ik hou van jou,
microgolf.
Vandaag spelen we het super romantische Valentijnspel.

Za. 20

Zweetbanden. Check. Sportkousen. Check. Teamspirit.
Check. Vandaag gaan we ons eens goed uitleven op de
ubercoole Sportnamiddag.
Ben jij de nieuwe Picasso? Haal deze namiddag maar eens
al je artistieke kunsten naar boven in onze
Knutselnamiddag.

Za. 27

Maart
Za. 6

Za. 13

Za. 20

Vandaag splitsen we ons voor 1 namiddag op in DE meisjes
en DE jongens. We houden een meisjes-jongensnamiddag.
Het is al weer een jaar geleden dat we voor het eerst
hoorden van Marc Van Ranst die ons allen in een lockdown
plaatste, dat moet gevierd worden met een groots
Coronacrisis-verjaardagsfeestje!
Wist je dat Octopussen drie harten hebben of dat IJsberen
een zwarte huid hebben? Tijd om zelf eens in de huid van
dieren te kruipen in onze Dierennamiddag!

Za. 27

Twee kampen, twee vlaggen, tientallen strijders,… Jullie
kunnen het waarschijnlijk al raden. Vandaag spelen we het
legendarische Strategospel.

April
Za. 3

Za. 10
Za. 17
Za. 24

Mei

Za. 1
Za. 8

Za. 15
Za. 22

Morgen komt deze vrolijke haas in het hele land zijn
chocolade eieren verstoppen, maar vandaag maakt hij even
tijd voor ons, hoor je de klokken al luiden? Vandaag spelen
we het Paashaasspel
kijken we niet naar een spatje modder meer of min. Neem
dus ook best iets van verse kleren mee. We gaan op
Hindernissentocht, YEAH!
Geld, geweren, machtige auto’s, chique pakken,.. vandaag
komt ons niets te kort tijdens het maffia-lit-spel.
Haal je mooiste kostuum of kleedje maar uit de kast.
Vanavond draait alles om geld, winnen en plezier maken.
Ons scoutslokaal wordt omgetoverd in een grandioos
Casino.

Als de weergoden ons gunstig zijn kunnen we vandaag ten
strijde met water als wapen. We spelen Waterspelletjes.
De vogeltjes fluiten. Blaadjes dwarrelen naar beneden. Kan
je al raden waar we zijn? Hopelijk trekt de boswachter niet
aan onze oren want vandaag maken we het bos onveilig in
het Bosspel!
We spreken af om 13u45 op de parking van ’t Veld Bos.
De welpen mogen daar weer opgehaald worden om
16u30.
Vandaag moeten jullie het even zonder de toffe spelletjes
van jullie lieftallige leiding stellen, de jins nemen het vandaag
over met hun toffe Jins spel.
Vandaag komen we eindelijk te weten naar waar jullie op
kamp gaan en ook met welk thema, het mysterieuzekampspel.

Belangrijke info

- Het kamp gaat dit jaar door van zaterdag 3 juli tot en met zaterdag
10 juli. Schrijf dit alvast in je agenda!
- Door onze klaaskoekenverkoop die niet is kunnen doorgaan
organiseren we dit semester een paaseierenverkoop. Deze gaat
door op zondag 28 maart, verdere info zal volgen in een brief.
- Indien er vragen of problemen zouden zijn, kan je altijd bellen naar
Benjamin (0471/07.14.81) of Lucas (0473/37.64.31)

Stevige scoutspoot,
Wouter, Margot, Maxim, Stijn,
Louisa, Thomas, Lucas &
Benji.

