Programmabrief Welpen ochtend
Februari t/m juli 2019
Scouting Hamaland
Keppelseweg 249, Doetinchem

tel. 0314 33 28 25

Hallo Welpen, ouders en verzorgers!

Zaterdag 16 februari

Ik zal beginnen met mij even voor te
stellen;

We gaan vandaag aan onze
scoutingtechnieken werken. Vandaag
gaan we iets moois maken met
branders en hout.

Mijn naam is Saray, ik kom vanaf nu
leiding geven bij de Welpen ochtend.
Eerst heb ik bij de Welpen middag
leiding gegeven, maar in verband met
werk kom ik nu het ochtendteam
versterken. Bij de Welpen word ik
Morrie genoemd. Mor is de pauw in het
Welpenverhaal. Mor(rie) houdt van
samenwerken, complimentjes geven
en vindt het belangrijk dat iedereen
aardig is tegen elkaar.

Vrijdag 22 februari
22 februari is het ‘World thinking day’
(WTD). Deze datum is gekozen omdat
Robert Baden-Powell (de oprichter van
scouting) en zijn vrouw Lady Olave
Baden-Powell die dag jarig zijn.
Vandaag gaan we dat vieren. Het is op
vrijdag avond, verdere informatie volgt
nog. (23 februari dus geen opkomst)

En dan nu gelijk aan mij de eer om de
eerste programmabrief te maken! We
hebben bij elkaar gezeten en een leuk
programma in elkaar gezet.

Zaterdag 2 februari
Jullie mogen vandaag al jullie oude
elektrische apparaten en gereedschap
zoals hamers, schroevendraaiers en
ander
sloopgereedschap
mee. Vandaag kan je
al je agressie eruit
gooien, want we gaan
slopen! Als alles uit
elkaar ligt gaan we er
een robot van maken.

Zaterdag 9 februari
We gaan weer voor de Beestenbende
aan de slag. Met tussendoor een leuk
spel.

Vrijdag 1 maart
Let op: opkomst van 17:00-19:00 op
vrijdagavond. We
gaan lopen voor
het goede doel;
Jantje Beton.
Jantje Beton
bouwt met het
opgehaalde geld
speelplekken voor
kinderen, want ieder kind moet kunnen
spelen. Een deel van de opbrengst
gaat naar de eigen speltak.
Er wordt gezorgd een broodje
tussendoor. Verzamellocatie volgt nog.
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Zaterdag 9 maart

Zaterdag 13 april

Voorjaarsvakantie. Er is geen opkomst
vandaag.

Zijn jullie goed in
speuren? We gaan
een speurtocht doen
vandaag. We
verzamelen op Koekendaal bij de
parkeerplaats aan de Rekhemseweg
(op de gewone opkomsttijden).

Zaterdag 16 maart
Vandaag gaan we weer aan de slag
voor beestenbende. Dit keer gaan we
de stad van Doetinchem
een stukje schoner
maken. We verzamelen
om 10:00 uur bij het
gemeentehuis. Om
12:00 uur mogen jullie weer opgehaald
worden op dezelfde plek.

Zaterdag 20 april
Morgen is het Pasen… Dus wat denk
je dat we vandaag gaan doen? Juist,
een paasopkomst.

Zaterdag 27 april
Zaterdag 23 maart
En nu zijn jullie aan de beurt! De
komende twee weken gaan jullie in
jullie nesten een half uur de opkomst
regelen. Vandaag gaan we daarvoor
voorbereiden. Bedenk alvast wat
ideeën wat je leuk zou vinden om te
doen.
Ook hebben we een installatie aan het
eind van de opkomst voor de nieuwe
Welpen die nog niet geïnstalleerd zijn.
Informatie over de installatie volgt nog.

Zaterdag 30 maart
De eerste twee nesten gaan aan de
slag! Wij zijn reuze benieuwd waar
jullie mee gekomen zijn.

Zaterdag 6 april
De laatste twee nesten zijn nu aan de
beurt om per nest de opkomst te
regelen, succes!

Onze koning is vandaag 51 jaar
geworden, hoera! Vandaag is er geen
opkomst.

Zaterdag 4 mei
Jaarlijks worden in Nederland de
gevallenen tijdens de tweede
wereldoorlog herdacht. Vandaag is er
geen opkomst. Vanavond om 20:00
uur zijn we twee minuten stil.

Zaterdag 11 mei
In de vorige
programmabrief
is beloofd dat
jullie mogen
figuurzagen…
Dit jaar gaan we
dit ook doen. We gaan een mooie lamp
maken, die het ook echt doet. Hier
trekken we drie opkomsten voor uit.
In verband met de materiaalkosten
vragen wij wel €3 voor deze drie
opkomsten samen.
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Zaterdag 18 mei

Zaterdag 29 juni

Opkomst 2 van het figuurzagen,
vandaag gaan we verder aan de slag
met het uitzagen.

Vandaag is
Jungledag. Dan
komen er heel veel
Welpen bij elkaar.
Het beloofd weer
een gezellige dag
te worden.

Zaterdag 25 mei
Eindelijk! We kunnen de lamp in elkaar
zetten. Als die in elkaar zit gaan we
hem mooi maken en zorgen dat hij
echt gaat werken, zodat je jouw écht
zelfgemaakte lamp op je kamer kan
hangen.

Zaterdag 1 juni
Vakantie! Helaas geen scouting deze
week.

Zaterdag 8 juni
Pinksteropkomst, we hebben een
groepsopkomst. Nadere informatie
volgt nog.

Zaterdag 15 juni
Helaas, helaas,
helaas…. Bagheera
gaat ons verlaten.
Vandaag hebben we
een afscheidsopkomst.

Zaterdag 22 juni
Heel veel gekke
opdrachten… twee uur de tijd…. Welk
nest gaat de meeste opdrachten
uitvoeren? Vandaag verzamelen we
om 10:00 uur bij het gemeentehuis en
mogen jullie om 12:30 uur weer
opgehaald worden.

Ook krijg je een mooi insigne als
aandenken.
Uitnodiging en verdere informatie volgt.

Zaterdag 6 juli
Helaas, een paar van jullie gaan ons
alweer verlaten. Het is weer tijd om
over te vliegen. Het is een
groepsopkomst. Ook van deze
opkomst volgt de informatie nog.
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Joepie! We gaan op zomerkamp!
Van zaterdag 20 juni t/m woensdag
24 juli gaan we weer heel veel leuke
dingen doen! Zet dit al vast in je
agenda. Als je zeker weet dat je niet
kan en dus niet mee gaat laat dit
dan zo spoedig mogelijk weten (dit
ivm reserveren clubhuis)

Kan je een keer een opkomst niet?
Geen probleem. Wel graag even op tijd
afmelden. Dit mag door een mail of
een whatsappje te sturen.
Zeker voor de opkomsten waarbij we
(veel) materialen voor moeten
aanschaffen zou het fijn zijn om tijdig
een afmelding te ontvangen.

Welpenleiding zaterdagochtend
Shanti (Jantine Brown): 06-49126534
Bagheera (Ellen Peters): 06-57598944
Jacala (Mark): 06-22420580
Morrie (Saray Berends): 06-48147544
Welpenochtend@scoutinghamaland.nl
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