
PROGRAMMA WELPEN
Januari - Februari

INLEIDING

Als eerste wensen wij jullie een prachtig begin van 2022 toe🎉🎆! Hopelijk wordt dit jaar

vele leuker dan 2021! Hier is de planning voor de eerste twee maanden van het jaar 2022,

wij hebben er al zin in!

Als het sneeuwt mag je altijd een slee meenemen, zo kunnen we in de sneeuw gaan spelen!

Januari en februari zijn koude maanden, kleed je dus ook lekker warm aan! ⛄

PLANNING

VRIJDAG 14 januari (19u00 - 21u00)

Het is geel of oranje en het reflecteert goed, rarara wat is het? Vanavond staat helemaal in

thema van fluo! Neem allemaal iets fluoriserend mee!🦺

ZONDAG 23 januari (9u30 - 12u00)

Vandaag hebben de jins een super leuk spel voorbereid. Zijn jullie benieuwd

naar wat voor spel de jins hebben voorbereid? Kom dan zeker af!

VRIJDAG 28 januari (19u00 –21u00)

Voor wat we vandaag gaan doen hebben we een ton, hout, papier en lucifers nodig. De

slimmeriken onder ons weten natuurlijk al wat we vandaag gaan maken!🔥 We zetten ons

gezellig warm rond een vuur en spelen vanavond kampvuur spelletjes!

ZONDAG 6  februari (9u30 - 12u00)

Het is ondertussen geleden van onze mooie vogelhuisjes dat we nog

eens geknutseld hebben. Dus vandaag knutselen we er weer op los!

Neem allemaal krantenpapier mee!



ZONDAG 13 februari (9u30 – 12u00)

Morgen is cupido in het land! Hij komt speciaal liefde verspreiden op de scouts! Zijn jullie

benieuwd naar wat cupido in petto heeft? Kom dan zeker af!

ZONDAG 20 februari (9u30 - 12u00)

Om te weten wat we vandaag gaan doen moeten jullie de rebus oplossen!

ZONDAG 27 februari (9u30 - 17u00)

Vandaag gaan we op pad om ... te verkopen. De welpenleiding heeft gehoord dat de welpen

de beste zijn in het verkopen van truffels maar telt dit ook voor ...? Wil je weten wat we gaan

verkopen en jullie beste verkooptrucjes laten zien? Kom dan zeker af! Het is een hele dag,

dus vergeet zeker geen lunchpakket, fluohesje en warme kledij!

SLOTWOORD

Ziezo dat was het voor de eerste twee maanden van 2022. Wat vonden jullie de leukste

vergadering? Tot in maart!

Groetjes Ko, Bagheera, Akela, Chikai, Shere Khan en Leela! Jullie teergeliefde leiding ♥


