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Hallo Welpen en ouders/verzorgers,  

  

Hierbij het programma voor het eerste 

deel van dit seizoen.  

 

4 september Beestenbende  

Samenleving 

Yes! Het nieuwe scouting seizoen 

begint weer. En we starten met een 

uitje van de beestenbende. We gaan 

naar Burgers Zoo. Voor het opgeven 

en de tijden krijgen jullie nog 

informatie.  

 
 

11 september Kampvuur en Spel 

Sport en spel 

Tijd voor een gezellig kampvuur en 

spelletjes.  

 

18 september Pionieren 

Uitdagende scouting technieken 

Tijd om jullie knopen skills te showen.  

 

25 september Instaleren 

Identiteit 

De nieuwe welpen worden 

geïnstalleerd. Maar voordat ze 

geïnstalleerd kunnen worden moeten 

ze natuurlijk wel aan een aantal 

voorwaarden voldoen. Gaat dit 

lukken? 

 

 

 

2 oktober EHBO 

Veilig & gezond 

Wat moet je doen als er een ongeluk 

gebeurd? We gaan aan het werk met 

het insigne EHBO.  

 

8-9 oktober EHBO kamp 

Veilig & gezond 

We gaan verder met het insigne 

EHBO. Dit gaan we niet alleen tijdens 

de opkomst doen maar we maken er 

een gezellig kamp van. Meer 

informatie krijgen jullie nog. 

 
 

 

16 oktober vakantie 

 

23 oktober Beestenbende 

We gaan Doetinchem weer een stukje 

schoner maken.  

 

30 oktober Halloween 

Internationaal 

Hebben jullie stalen zenuwen?  

 

6 november Natuurwerkdag 

Samenleving 

Het is nationale natuurwerkdag. Wij 

gaan dus ook aan het werk in de 

natuur.  
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13 november portret 

Identiteit 

We gaan een portret maken.  

 

20 november Crazy 88 

Sport en spel 

Kennen jullie crazy 88? Zo niet dan 

leer je het vandaag kennen.  

 

 
27 november Beestenbende 

Samenleving 

We verzamelen vandaag op 

verschillende locaties om aan het werk 

te gaan met de beestenbende. Waar je 

moet verzamelen krijg je nog te horen.  

 

4 december Sinterklaas 

We vieren de verjaardag van 

sinterklaas.  

 

11 december Expressie 

Expressie 

Zijn jullie echte kunstenaars? 

 

17 december Gezamenlijke 

kerstopkomst 

Let op: vrijdag!!!!! 

We komen samen met de andere 

speltakken bijeen voor de 

gezamenlijke kerstviering.  

 

 

25 december Vakantie 

 

1 januari Vakantie 

 

8 januari Nieuwjaarsinstuif 

We vieren met de andere speltakken 

het nieuwe jaar.  

 

 

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  

   

Let op: Alle opkomsten zijn onder 

voorbehoud. Veranderingen proberen 

we zo snel mogelijk door te geven.  

  

   

Ben je jarig geweest en wil je 

trakteren? 

 

Leuk! Geef dit dan even door aan de 

leiding.  
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