7 - 8 jaar
Takleider
Kieran Antoine (Bagheera)
jongwelpen@vrijbuiters.be
0491 40 38 33

Programma’s maart-juni
3/03

We spelen een spel vanavond!
Spelletjesavond

18h30-20h30
K&D €0.50

10/03

Plons, Plons, Plons, we gaan zwemmen!! Vergeet jullie zwempak niet!
Afzetten en ophalen aan het Interbad

13h30-17h
K&D €3

17/03

Sniff en Shada zijn jarig! Hiep Hiep Hoeraaa!!!

14h-17h
K&D €0.50

24/03

Één voor allen, allen voor één!!

14h-17h
K&D €0.50

31/03

Wie is de grappigste jongwelp?
Het grote 1-aprilspel!!

14h-17h
K&D €0.50

7/04

De leiding maakt zich klaar voor paaskamp – geen activiteit

/

14/04

De leiding rust wat uit na paaskamp – geen activiteit

/

21/04

Bosspel!
Vergeet jullie warme kleren en stevige schoenen niet!!

28/04

Leidersweekend – geen activiteit

5/05

We doen onze wandelschoenen aan en we gaan wandelen! Twee-daagse van
Blankenberge!
Vergeet jullie lunchpakket niet! Afzetten en ophalen aan de voorkant van het
station van Brugge

12/05

Eenheidsuitstap! Afzetten en ophalen aan de Kijkuit in Beernem. Info volgt!

19/05

Geef acht! Vandaag worden we bikkelharde soldaten die klaar zijn voor alles!

14h-17h
K&D €0.50

26/05

Hopelijk staan jullie zintuigen op scherp! We doen een superleuke
sporentocht

14h-17h
K&D €0.50

2/06

Vandaag gaan we op avontuur in Damme!
Afspraak aan de markt van Damme

9/06

Luke, ik ben je vader!! We spelen het grote vadertjesdag-spel

16/06

Wie van ons is de slimste jongwelp? Wel dit komen we te weten in de grote
Jongwelpenquizz

23/06

We kijken een film vanavond! Neem een deken en een snack mee!

19h-21h30
K&D €0.50

30/06

We gaan met de hele eenheid naar de Zee! Vergeet je zwemgerief, handdoek
en lunchpakket niet! Afspreken en ophalen aan de voorkant van het station.

10h - 18h
€5

14h-17h
€5
/
9h30-18h
K&D €0.50
9h30 - 17h30

13h30-16h30
K&D €0.50
14h-17h
K&D €0.50
19h-21h
K&D €0.50

Beste ouders en jongwelpen

Om alles vlot te laten verlopen vragen wij steeds om uw jongwelp op tijd te brengen naar de activiteit.
Die start meestal om 14u en het is handig dat u een 5–tal minuten op voorhand er bent.
Daarnaast hebben we ook gemerkt dat er vaak jongwelpen naar de activiteit komen zonder hun das aan.
Hiervoor willen we nog eens extra aandacht vragen om ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter steeds
hun das aanheeft om problemen te vermijden moesten we bijvoorbeeld onverwacht eens van het
terrein gaan. Er wordt ook verwacht dat als het wat slechter/kouder weer is dat uw zoon/dochter steeds
warme kledij aan heeft die vuil mag worden. We zijn dan ook stoere jongwelpen die ons niet laten
tegenhouden door het slechte weer van buiten te ravotten.
Dit jaar gaan wij ook op paaskamp. Dit gaat door van 09/04 t.e.m. 12/04! We gaan op kamp naar ’t
Eksternest te Westouter. Meer info volgt nog in een brief over het paaskamp.
We hopen op veel jongwelpen zodat we er een MEGA TOF kamp van kunnen maken.

Scoutsvriendelijke groetjes

Bagheera, Darzee, Ikki, Baloe, Sniff en Shada ;)

