SCOUTING HAMALAND

Keppelseweg 249
Doetinchem
tel. 0314 33 28 25

Programma welpen middag 05-01-2019 t/m 13-04-2019

5 januari
Geen opkomst

9 maart
We gaan collecteren voor Jantje Beton.

12 januari
Houden jullie ook zo van spelletjes?
Vandaag gaan we een heel groot spel
doen.
19 januari
We hebben met de hele groep een
nieuwjaarsinstuif! Opkomsttijden kunnen
afwijken. Meer info hierover volgt nog.

16 maart
Zingen jullie
graag? Of
dansen jullie
liever? Of
misschien
maken jullie
wel de allermooiste kostuums. De
opkomst staat in het teken van expressie.

26 januari
We gaan leren knopen, dan kunnen we
gelijk iets moois maken voor aan onze
das.

23 maart
We gaan bloembommen maken.
Bloembommen? Ja echt, je leest het goed,
bloembommen!

2 februari
Vandaag gaan we
allemaal lekkere
dingen maken… en
opeten natuurlijk!

30 maart
Kom allemaal vooral met veel energie en
stuiterend naar de opkomst, want vandaag
gaan we iets sportiefs doen.

9 februari
Wat we precies gaan doen is nog een
verrassing, maar we gaan in ieder geval
het bos in, dus het is handig als je
schoenen aan trekt waar je goed op kan
lopen.
16 februari
We gaan kijken wat voor een mooie
dingen jullie allemaal in elkaar kunnen
knutselen. Wij zijn al vast heel benieuwd
wat er allemaal gemaakt gaat worden.
22 / 23 februari
22 februari is het World Thinking Day. Als
we er dan toch vrijdag
al zijn kunnen we ook
wel een nachtje blijven!
Meer info over de
World Thinking Day en
het kamp volgen nog.
2 maart
Geen opkomst

6 april
We gaan leren hoe je een kampvuur
maakt, en natuurlijk bakken we dan gelijk
wat lekkers en zingen we liedjes.
13 april
Vandaag gaan we allemaal iets moois
maken, wat we na de opkomst mee naar
huis kunnen nemen.

Vragen of kan je een keer niet komen?
Geef dit dan door aan de leiding van
de welpen zaterdagmiddag:
Maaike Wiecherink (Sahi)
06 14 77 60 03
Dirkje Steentjes (Rikki Tikki Tavi)
06 43 90 64 08
Of stuur een mailtje naar:
welpenmiddag@scoutinghamaland.nl

