Maandbrief Welpen - December
Zaterdag 4 december:
Highland Games
Dat jullie allemaal sterken en gedreven welpen zijn, daar
twijfelen we niet meer aan! Maar wie van jullie is nu het sterkst
en zou het beste scoren op de Highland Games in Schotland,
wij zoeken het vandaag uit! Kom dus allemaal maar van 14u
tot 17u naar de scouts en wie dit heeft mag zeker ook zijn
schotse rok aandoen om helemaal in form te zijn. Tot dan!

Zaterdag 11 december: Zeeslag
Oh nee, onze boot wordt gebombardeerd! Welk team kan er zoveel mogelijk boten van de
tegenpartij doen ontploffen en zijn eigen boten in veiligheid houden? Welk team is dus met
andere woorden de meester over de zee, kom het vandaag samen met ons ontdekken op de
scouts. Jullie worden verwacht om 14u op de scouts en mogen tegen 17u terug naar huis,
hopelijk niet nat door de gezonken boot!

Zaterdag 18 december: Wildwest
Jaja, vandaag zijn de cowboys en indianen van het wilde westen van de partij. Het wordt een
heus feestje met zen allen, tenminste als er geen enkele ambetante sheriff dit komt boycotten
natuurlijk. Kom er samen met jullie leiding achter of jullie echte cowboys en indianen kunnen zijn.
Om 14u starten we de activiteit op de scouts en deze sluiten we ook daar af om 17u. Probeer
jullie ook zo goed mogelijk te verkleden zodat je zeker niet uit de boot valt bij onze grote vrienden!

Zaterdag 25 december: Kerstmis
Deze zaterdag is het Kerstmis en dus geven we geen werking. Blijf maar allemaal gezellig bij de
mama en papa rond de kerstboom en bij de mooie cadeautjes! Wij wensen jullie allemaal een
zalige kerst!

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

