
 

PROGRAMMA WELPEN 
Maart - April 

Een nieuw jaar, nieuwe gezichten, nieuwe super toffe spelletjes en zelfs sneeuwpret. Wat             

zijn we de eerste twee maanden van het nieuwe jaar bangelijk gestart. Ben je benieuwd of                

dit de komende twee maanden ook zo blijft? Blijf dan zeker lezen!!! 

PS: De huidige coronamaatregelen schrijven voor dat ook komende maanden          

scoutsactiviteiten zullen doorgaan in bubbels per 10 leden. Bubbel 1 zal bijgevolg naar de              

scouts komen van 9u30 tem 12u en bubbel 2 van 14u tem 16u30. Indien deze regeling zou                 

wijzigen brengen wij u hiervan op de hoogte in de wekelijkse inschrijvingsmail.  

ZONDAG 7 MAART (9u30 – 12u) 

Hebben jullie ooit al eens gedroomd om Professor Barabas of Professor           

Gobelijn te zijn? Dan moeten jullie zeker komen vandaag, want vandaag is            

het wetenschapsvergadering. 

ZONDAG 14 MAART (9u30 – 12u) 

Vandaag spelen we gezelschapsspelletjes. Niet zo van die saaie bordspellen, maar levende            

gezelschapsspelletjes. We gaan op zoek naar de gezelschapsspelkampioen en ontdekken          

ook wie er niet zo heel goed tegen zijn verlies kan. 

ZONDAG 21 MAART (9u30 – 12u) 

1,2,3,4 hup naar achter, hup naar voor. 1,2,3,4 links en          

rechts en spreid en sluit. 1,2,3,4 adem in en adem uit!           

Vandaag houden we de olympische spelen van de welpen.         

Het belooft dus een sportieve dag te worden! 

 

INLEIDING 

PLANNING 



 

ZATERDAG 27 MAART (9u30 – 12u) 

Vandaag is er iemand van de leiding jarig! Rarara wie          

zou dit zijn? Willen jullie te weten komen wie dit is?           

Kom dan zeker naar Het-grote-…-wordt-21-jaar-     

verjaardagsspel! 

 

ZONDAG 4 APRIL (GEEN VERGADERING) 

Vandaag mogen jullie lekker lang in bed blijven liggen, want het is geen vergadering!               

Of misschien staan jullie wel heel vroeg op om paaseitjes te rapen, want het is Pasen. 

ZONDAG 11 APRIL (GEEN VERGADERING) 

Ook vandaag staat er helaas geen vergadering op het programma. Slaap dus nog een laatste               

keer lekker lang uit, zodat jullie volgende week weer super fris naar de scouts kunnen               

komen. Tot dan!  

VRIJDAG 16 APRIL - ZONDAG 18 APRIL 

Door Corona is ons welpenweekend tijdens de herfstvakantie niet kunnen doorgaan. Maar            

niet getreurd! De leiding heeft speciaal voor jullie dit weekend een nieuw super bangelijk              

weekend in elkaar gestoken! Meer info volgt nog via een brief, maar hou dit weekend al                

zeker vrij! Tot dan! 

ZONDAG 25 APRIL (9u30 - 12u) 

EEN, TWEE, DRIE, VIER, VIJF, ZES, ZEEEEVEN. Zo gaat ie goed, zo gaat ie              

beter, alweer een kilometer! Vandaag gaan we een een wandeling          

maken naar een plek hier niet zo ver vandaag maar wel met een super              

toffe bestemming! Iets met een schommel en een zandbak en een park.            

Weet jij waar we naar toe gaan?  

 

 

 

 

 



 

Ziezo, we kunnen er weer twee maanden tegen aan. Hopelijk kunnen er deze maanden              

meer vergaderingen doorgaan desondanks Corona. Wij kijken er alvast naar uit en hopen             

jullie ook!! 

Groetjes, 

Chil, Mysa, Ko, Bagheera en Baloe <3333  

 

SLOTWOORD 


