Programmabrief Welpenochtend
September t/m december 2019
Scouting Hamaland
Keppelseweg 249, Doetinchem
Zaterdag 7 september
Hoera! Scouting is weer begonnen.
Hebben jullie een fijne vakantie gehad?
We gaan vandaag een leuk spel doen…
Ganzenbord, maar dan de levende versie!
En daarbij gaan we ook nog wat lekkers
maken, jummie!

Zaterdag 14 september
We gaan weer de straten een stukje
schoner maken. We gaan weer aan de
slag voor Beestenbende.

Zaterdag 21 september
Jullie leiding gaan op kamp. Wij gaan
interessante workshops volgen om nog
meer leuke ideeën op te doen over
bijvoorbeeld de opkomsten. Dit betekent
(helaas) dat er geen opkomst is vandaag.

Zaterdag 28 september
Zijn jullie een beetje
goed in fikkie stoken?
Nog niet? Dat komt
goed uit. Jullie gaan
vandaag leren hoe je
vuur maakt, en
natuurlijk gaan we ook
wat lekkers maken op het vuur.

Zaterdag 5 oktober
Om in de scouting activiteiten te blijven…
Vandaag leren jullie allerlei verschillende
knopen. Hier gaan we iets moois van
maken (hint… Het is op een plankje)

Zaterdag 12 oktober
Omdat we weten dat jullie altijd lekker
actief zijn en vol met energie gaan we
vandaag een groot spel doen.

Zaterdag 19 oktober

www.scoutinghamaland.nl
VAKANTIE

26 & 27 oktober -weekendkamp
met nacht van de nacht en installatie
Yes! Ein-de-lijk weer op kamp. Het is
gewoon op ons eigen clubhuis en duurt
van zaterdag 12:00 uur tot en met zondag
12:00 uur. Meer info volgt nog.

Zaterdag 2 november
Kunstenaren en
kunstenaressen… We gaan
een insigne verdienen! Het
kunstenaarsinsigne.

Zaterdag 9 november
Tweede opkomst voor de
kunstenaarsinsigne.

Zaterdag 16 november
En de derde en laatste opkomst om het
insigne te behalen. Als je goed je best
hebt gedaan heb je er vandaag een
insigne bij.

Zaterdag 23 november
Vandaag doen we weer een
Beestenbende opkomst. Maar vandaag zit
er een spannend element aan… Wat dat
is… Daar kom je vandaag achter.
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Zaterdag 30 november
Vandaag een gezamenlijke Sinterklaas
opkomst samen met de bevers. Op andere
opkomsttijden, namelijk van 13:00-15:00.

Zaterdag 7 december
Thema: IK. Wat we gaan doen is nog een
verrassing. Maar het is iets wat goed voor
je zelfvertrouwen is.

Zaterdag 14 december
Wist je dat er een Welpen-geheimschrift
bestaat?! En ken je morsecode al?
Vandaag gaan we allemaal
geheimschriften ontcijferen en zelf maken.

Zaterdag 21 december
Kerstopkomst met alle scoutinggroepen.

Zaterdag 28 december
Vakantie. Geen opkomst vandaag.

Programma is onder voorbehoud.
Eventuele wijzigingen laten we zo spoedig
mogelijk weten.

Kan je een keer een opkomst niet? Geen
probleem. Wel graag even op tijd
afmelden. Dit mag door een mail of een
whats appje te sturen.
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