
PROGRAMMA WOLVEN
Maart - April

INLEIDING

Na twee koude wintermaanden, staat de lente weer voor de deur. We hebben eindelijk nog

eens kunnen genieten van een weekje sneeuw, maar ook de komende twee maanden

beloven veel goeds! Wij hopen alvast dat we snel weer veilig met z’n allen kunnen

samenkomen!

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.

PLANNING

ZONDAG 7 MAART (9u30 - 12u)

Om de maand goed in te zetten, doen we vandaag een vergadering waar zowel

leden als leiding ieder jaar naar uitkijken. Om jullie zeker goed te amuseren

mogen jullie vandaag allemaal iets op wieltjes meenemen! Dat kan alles zijn met

wielen, maar gelieve geen fiets mee te nemen!

ZONDAG 14 MAART (9u30 - 12u)

Wie zich een echte scout wil noemen, moet natuurlijk ook vuur leren maken. Vandaag

steken we samen een vuurtje aan en bereiden we allemaal iets lekkers tijdens de

woudloperskeuken. Vergeet niet zelf iets mee te nemen dat je op het vuur kan klaarmaken,

voorbeelden zijn: zwanworstjes, marshmallows, ravioli of eender welk stukje vlees!

ZONDAG 21 MAART (9u30 - 12u)

Vandaag trekken we nog eens de bossen in voor een super leuk bosspel. Als jullie benieuwd

zijn naar wat we exact gaan spelen, zal je naar de vergadering moeten komen!



ZATERDAG 27 MAART (9u30 – 12u)

Voor deze speciale dag hebben we enkele verrassingen in petto. Dat komt

omdat vandaag jullie favoriete leiding jarig is, namelijk Schaarbek. Bereid jullie

voor op een bangelijk spel.

ZONDAG 4 APRIL (GEEN VERGADERING)

Aangezien jullie het vandaag druk zullen hebben met paaseitjes rapen, is het

geen vergadering. Geniet van jullie vakantie!

ZONDAG 11 APRIL (GEEN VERGADERING)

Ook vandaag is het geen vergadering. Slaap maar lekker uit en bereid jullie

alvast voor op een bangelijk weekend!

VRIJDAG 16 APRIL - ZONDAG 18 APRIL (WEEKEND)

Aangezien alles dit jaar een beetje anders is dan normaal, gaan we dit jaar niet met heel de

groep op weekend, maar gaan we met elke tak apart zoals het weekend in oktober. Wij

hopen alvast enorm hard dat het kan doorgaan! Meer info volgt nog in een brief.

ZONDAG 25 APRIL (9u30 - 12u)

Om er zeker van te zijn dat we geweldig leuke activiteiten op kamp

kunnen doen, hebben we natuurlijk wel wat centjes nodig.

Vandaag gaan we op stap met onze bloemetjes, dus zorg dat jullie

zeker aanwezig zijn! Vergeet ook niet al jullie familie en kennissen

te verwittigen, want iedereen kan ons kamp steunen door online

bloemetjes te bestellen!

SLOTWOORD

Hopelijk kunnen jullie genieten van deze 2 maanden, maar wees niet getreurd, de laatste 2

maanden van het jaar staan voor de deur en die zullen net zo spetterend zijn als de

afgelopen maanden! Veel plezier en houd het veilig!

Stevige linker,

Newfoundlander, Conejo, Schaarbek en Agoeti


