
PROGRAMMA WOLVEN
September - Oktober

INLEIDING

Nu jullie hopelijk een fantastisch kamp en een leuke zomervakantie achter de rug hebben,

kan het nieuwe scoutsjaar EINDELIJK beginnen! Het is tijd om jullie terug elke zondag naar

de scouts te begeven!

Bij dit nieuwe scoutsjaar hoort natuurlijk ook een nieuwe groep, voor sommige een nieuwe

tak en om niet te vergeten: nieuwe leiding! Om te weten te komen wie deze supertoffe

nieuwe leiding is, zullen jullie nog even vol spanning moeten wachten tot de overgang.

PLANNING

ZONDAG 5 SEPTEMBER (9u30 - 12u00)

Vandaag blikken we nog eens terug op alle mooie herinneringen

van het afgelopen scoutsjaar. Helaas zullen jullie ook afscheid

moeten nemen van alle tweedejaars en jullie leiding. Wat we

vandaag exact gaan doen is nog een verrassing, maar er zal zeker

een leuk afscheid voorzien worden!

ZONDAG 12 SEPTEMBER (9u30 – 12u00)

Op deze zondag gaat onze jaarlijkse overgang door. We verwelkomen alle eerstejaars die op

deze dag de heuse constructie op het veld mogen betreden! Ook mogen wij als leiding ons

vandaag eindelijk bekend maken aan jullie. !!SPANNEND!!

ZONDAG 19 SEPTEMBER (9u30 – 12u00)

Welkom bij de Wolven! Om al jullie nieuwe vrienden, vriendinnen en leiding te leren kennen

voorzien we vandaag een leuke kennismakingsvergadering. Zeker komen is de boodschap!



ZONDAG 26 SEPTEMBER: GEEN VERGADERING

Vandaag mogen jullie lekker uitslapen terwijl jullie leiding het

komende scoutsjaar volop aan het plannen is! Tot volgende week

:)

ZONDAG 3 OKTOBER (9u30 – 12u00)

Smeer jullie benen maar in want vandaag spelen we nog eens een

goei bosspel. Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig!

ZATERDAG 9 OKTOBER (9u30 - 12u00)

Aangezien enkele van jullie leiding vandaag volop in de weer is met alle voorbereidingen

voor Studio 28, spelen we vandaag samen met de Welpen! Welke tak kan het meeste landen

veroveren en wie bouwt het sterkste leger? Dat zullen we vandaag te weten komen met een

leuke Risk!

ZONDAG 17 OKTOBER (9u30 – 12u00)

Hip Hip Hoeraaa! Aangezien 2 leiding van jullie hun

verjaardag vieren in oktober, zullen we deze vandaag

uitgebreid vieren. De jarigen voorzien een lekkere traktatie

voor iedereen, maar deze krijgen jullie niet zomaar… Hoe

jullie deze traktatie juist kunnen bemachtigen kan je vandaag

te weten komen!

ZONDAG 24 OKTOBER (9u30 – 12u00)

Wie van jullie wordt de opvolger van Jeff Bezos en wordt de

rijkste onder de Wolven? Haal jullie onderhandelingsskills en

ruiltechnieken maar boven en probeer vandaag zoveel

mogelijk geld te verdienen!

VRIJDAG 29 OKTOBER - ZONDAG 31

OKTOBER: WEEKEND

Houdt het laatste weekend van oktober zeker vrij in jullie agenda’s want dan gaan we met

z'n allen op weekend! Meer informatie over ons scoutsweekend volgt nog.



SLOTWOORD

Voila, dit was het startschot voor dit bangelijke scoutsjaar dat ons nog te wachten staat!

Hopelijk hebben jullie evenveel zin in de scoutsvergaderingen als wij!

Groetjes,

Jullie anonieme nieuwe wolvenleiding XXX


