Programma Woudlopers 2e semester
werkjaar 2020-2021
06/02 Fotozoektocht
Jullie kunnen ma best Ingelmunster zo goed kennen als de
binnenkant van je broekzak want dit zal vandaag zeker van pas komen
13/02 Blind Date
Hopelijk zijn jullie allemaal vrijgezel want vandaag staat een Blind date op het
programma
20/02 Punknamiddag
Haal jullie gescheurde broek en leren jas maar uit de kast, want vandaag is het
punknamiddag.
27/02 Gezelschapsspelletjes
Deze namiddag doen we het eens wat rustiger aan en gaan we
gezelschapspelletjes spelen. We zouden vragen of iedereen een eigen
gezelschapsspelletje zou willen meebrengen zo hebben we genoeg keuze!
06/03 Dropping
Na een rustige week wordt het nu terug iets actiever want de dropping staat
voor de deur. Zorg dus maar dat je wandelschoenen zijn ingelopen
verdere info volgt.
13/03 Hindernissentocht
Vandaag is het zover, de tofste, de gekste, de VUILSTE activiteit van het jaar!
Bereid jullie maar voor op een hele namiddag van ploeteren door de mooiste
modderpoelen van Ingelmunster. (Vergeet ook niet om een reserve outfit en
handdoek mee te doen)
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20/03 Sterkste woudloper
Vandaag testen we wie van jullie zich tot de sterkste woudloper mag kronen. Dit
doen we aan de hand van behendigheid, snelheid, kracht en techniek. Smeer je
kuiten dus maar in, want vandaag komen we te weten wie van jullie ijzersterk is.
27/03 Paasspel
Beste konijntje, de grote paashaas is ziek en Pasen zou niet kunnen door gaan
tenzij jullie als lieve brave trouwe konijntjes hem helpen om alle eitjes te
verstoppen voor hem
03/04 Gotcha
Begin maar al te oefenen, want vandaag zullen jullie je beste scherpschuttersskills moeten bovenhalen tijdens Gotcha!
10/04 Modeldag
Vandaag is een dag waar iedereen van de scouts enorm naar uitkijkt want het is
tijd om te leren sjorren, breng dus zeker jullie zakmes mee.
Verdere info volgt.
17/04 Meisjes en jongens namiddag
Vandaag worden we voor een dag eens een meisjes en jongensscouts apart in
plaats van een gemengde scouts. De meisjes kunnen nu eindelijk zonder gezaag
van de jongens hun tiktok dansjes doen!!!!
24/04 Beachparty spel
Door onze goede vriend MR. Corona kan het ultra super deluxe mega grote coole
top beach party niet kan doorgaan maaaaaaaaaar niet getreurd we bouwen der
zelf een klein coronaproef feestje waar we door de muur gaan en terug
01/05 Waterspelletjes
Spieter spetter spatter lekker in het water. Kwak zei de eend en blub zei de vis.
Diep onder de zee, gaan jullie met ons mee? In onze gele duikboot opzoek naar
de mooiste schatten. Breng dus zeker een handdoek mee.
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08/05 Tour de france
het wandelen is al efkes achter ons dus is het tijd om de fiets eens boven te halen
voor onze eigen tour de France. Zorg dus zeker dat jullie fiets volledig in orde is.
Verdere info volgt.
15/05 Tiktok spel
Haal jullie innerlijke Addison Rae en Charlie D’amelio alvast maar boven want
vandaag spelen we het tiktok spel. Of draait het vandaag niet om tiktok maar om
de tijd
22/05 kampspel
Waar gaan we dit jaar op kamp??? Dit ontdekken jullie vandaag in het super
toffe, leuke en coole kampspel en meteen ook de laatste activiteit van dit
semester ;( #sip #traantjelaten

Mocht u nog vragen hebben kan u ook altijd de takleidsters contacteren
Femke: 0476 81 59 20
Zahïa: 0498 77 60 81
Stevige scoutspoot Zahïa, Shane, Kian, Ward, Robbe, Arnaud, Bram en Femke
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