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Programma

welpen augustus tot en met december 2020

Hallo Welpen en ouders/verzorgers,
Voor de komende tijd hebben we weer
een aantal leuke opkomsten bedacht!
Daarom hierbij een programma brief
met daarin alle opkomsten tot aan het
einde van dit kalender jaar.
De opkomsten zijn allemaal verdeeld
onder de volgende activiteiten
gebieden of een combinatie hiervan.

Hierdoor krijgen we een zo gevarieerd
mogelijk programma.
29 augustus kennismaking
identiteit
Het is de eerste opkomst van dit
seizoen en we zijn met een hele hoop
nieuwe mensen. We gaan elkaar
daarom deze opkomst beter leren
kennen.
5 september Beestenbende
Samenleving
Goed voor de natuur zorgen hoort bij
scouting. We gaan daarom met z’n
allen zwerfafval ophalen voor de
beestenbende.

12 september Geen opkomst
De leiding gaat dit weekend op kamp.
Helaas betekend dat voor jullie geen
opkomst.
19 september knopen
Uitdagende scoutingtechnieken
Kennen jullie de platte knoop al? We
gaan het vandaag zien.

26 september jungleboek
Samenleving
Volgende week worden de nieuwe
welpen geïnstalleerd. We gaan met z’n
allen helpen om de nieuwe welpen
daar voor klaar te maken.
3 oktober instaleren
Identiteit
Feest, want de nieuwe welpen worden
geïnstalleerd.
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9-10 oktober andersom kamp
We gaan op kamp! En niet zomaar op
kamp maar op pmak mosredna.

14 november insigne
Sport en spel
Vorig seizoen zouden jullie gaan
werken aan jullie insigne spel expert,
dit heeft helaas niet door kunnen gaan
daarom gaan we dit nu opnieuw doen!

17oktober Vakantie
Het is herfstvakantie, daarom deze
week geen opkomst.

21 november insigne
Sport en spel
We gaan verder met het insigne van
vorige week.

24 oktober olympische spelen
Sport en spel
Gaan jullie goud winnen op de
Olympische scouting spelen?

31 oktober Halloween
Internationaal
Het is Halloween, dat beloofd een
spannende opkomst te worden.
7 november Natuurwerkdag
Samenleving
Het is vandaag natuurwerkdag dat
betekend dat we ons bezig gaan
houden met het schoonhouden van de
natuur.

28 november Journaal
Expressie
Kijken jullie wel eens naar het
jeugdjournaal? Vandaag mogen jullie
de presentator of presentatrice zijn van
het journaal.
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3 december sinterklaas
Samenleving
Sinterklaas is bijna jarig en dat moet
natuurlijk gevierd worden.

Vragen of kan je een keer niet
komen?
Geef dit dan door aan de leiding:
Welpen E-mail:
welpenochtend@scoutinghamaland.nl
RIkki Tikkie Tavi (Rick Tieben)
Telefoon nummer:06 12221366
Baloe (Iona Jansen)
Telefoon nummer: 06 25261019
Chil (Joanne Brown)
Telefoon nummer: 06 36444760

12 december koken
In wie schuilt er een echte kok? We
gaan het vandaag zien.
19 december kerst
Samenleving
Het is bijna kerst. Daarom tijd om met
z’n allen gezellig samen te zijn.
26 december vakantie
Het is kerstvakantie, daarom deze
week geen opkomst.
2 januari vakantie
Het is kerstvakantie, daarom deze
week geen opkomst.

Let op: Alle opkomsten zijn onder
voorbehoud. Veranderingen proberen
we zo snel mogelijk door te geven.

