Maandbrief Welpen -September
Zaterdag 11 september:
kennismakingsspelletjes
Vandaag is het weer zover. Het begin van een nieuw
scoutsjaar met een volledig verschillende leidingsploeg.
Allemaal klaar voor een nieuw jaar vol nieuwe avonturen en
verhalen om aan jullie mama’s en papa’s te vertellen. Mis de
kennismaking met jullie nieuwe vriendjes zeker niet. We
beginnen allen om 14.00 u. en moeten jammer genoeg
afscheid nemen van jullie om 17.00u.

Zaterdag 18 september:
sportvergadering
We gaan niet bij de pakken blijven zitten en gaan onmiddellijk uitzoeken wie de snelste en de
sterkste welpen onder jullie zijn. We gaan vandaag de olympische vlam terug aanwakkeren
om de echte atleten in jullie boven te halen. We verwachten jullie op jullie sterkst van 14 uur
tot 17 uur aan de ingang van de atletiekpiste op het sportplein in Zele.

Zaterdag 25 september: kakawe clash
Deze week is een strijd tussen de Kapoenen, Kabouters en
Welpen. Wij rekenen op jullie, aangezien wij ervan overtuigd zijn
dat er maar één groep de echte winnaar kan zijn van deze grote clash:
DE STOERE WELPEN natuurlijk!
We rekenen op jullie kracht en inzet van 14u tot 17u op ons scoutsterrein.
Zet jullie maar schrap want het zal een heuse competitie worden

Enkele Reminders

•

•

•

Als het niet anders vermeldt staat, probeer dan altijd in uniform te komen. Bij het
normale uniform moet het hemd onder de trui, zo blijft ie makkelijker in de broek zitten.
Enkel 11 november is een uitzondering.
Als je met de fiets komt mag je langs de grote poort het scoutsterrein betreden, kom je
echter met de auto dan is er in het begin van het terrein een poortje voorzien om je
kind af te zetten.
De maandbrieven en andere brieven staan altijd op de site
www.scoutsengidsenzele.be we zijn ook altijd bereikbaar op ons mailadres:
welpenleiding@scoutsengidsenzele.be

Een Stevige Linker
Akela, Bagheera, Baloe, Raksha, Hathi en Tabaqui

