9 – 10 jaar
Takleidster
Olive Pierloot – Jacala

welpen@vrijbuiters.be

Programma’s Mei - Juni
04/05

11/05

Tweedaagse van Blankenberge
Afspraak aan de voorkant van het station met stevige stapschoenen, een
stevig lunchpakket en stevig veel goesting! 😉
We gaan op eenheidsuitstap naaaaar…. Bellewaerde!
Afzetten en ophalen aan de voorkant van het station
Inschrijven via de site

9h – 17h
K&D: €5,00
08h30 – 19h00

18/05

Het grote info-dag-spel, samen met de seniors!
JOEPIEEEE!

14h – 17h
K&D: €0,50

25/05

Casinoavond

19h – 21h
K&D: €0,50

01/06

Schemertocht… Brrrreng je zaklamp mee!

20h30 – 22h

08/06

Geen activiteit, de leiding heeft examens 

/

15/06

Geen activiteit, de leiding heeft nog steeds examens  

/

22/06

Het grote waterspel, krijgen jullie de emmer gevuld??

29/06

Olé olééé, we gaan met z’n allen naar zeeeee!
Afspraak aan de voorkant van het station, met een lunchpakket en de nodige
dosis zonnecrème. ☺

14h – 17h
K&D: €0,50
10h – 18h
€5,00

Beste ouders en welpen
Om het scoutsjaar vlot te laten verlopen vragen we u om uw welp steeds op tijd aan te melden
bij de welpenleiding. We starten onze activiteiten stipt om 14h, of in uitzonderlijke gevallen op
het uur dat vermeld staat naast de programma’s. Gelieve hiermee rekening te houden.
Daarnaast vragen we ook dat elke welp naar de activiteit komt met aangepaste kledij. Het is
belangrijk dat al onze welpen goed herkenbaar zijn door de dassen, zeker tijdens activiteiten
buiten de scouts. Een correct uniform voor een welp bestaat uit een das, scouts T-shirt en
hemd. Een scouts T-shirt is op warme dagen een must-have, het kan tegen een stootje en is
goed herkenbaar. Maak hier dus zo snel mogelijk werk van.
We hebben net vermeld dat kledij tegen een stootje moet kunnen, dus verlangen we ook dat
welpen kledij aandoen die mogelijks kapot kunnen gaan en vuil mogen worden. Losse schoenen
of rokjes zijn niet ideaal om stoere welpenspellen te spelen. Bovendien is het van belang elk
kledingstuk te naamtekenen, op die manier geraken verloren voorwerpen snel terug bij de
rechtmatige eigenaar. ☺

Belangrijke data:
- 11/05: Eenheidsuitstap
Ook dit jaar heeft de eenheidsleiding een heuse eenheidsuitstap voor ons in
petto! We trekken er met z’n allen op uit richting Bellewaerde. Het enige dat je
hiervoor moet doen is je welp inschrijven via de site, en hem/haar afzetten en
ophalen aan de voorkant van het station. De dag van de eenheidsuitstap zelf
brengt je welp mee: een volledig uniform, goede rugzak met lunchpakket,
drinken, tussendoortje, zonnecrème (naargelang de weersvoorspellingen) ...
- 18/05: Infodag
Op de infodag zijn alle mama’s en papa’s welkom om wat meer info te krijgen
over het zomerkamp. Terwijl de welpen een spel spelen krijgen jullie de kans
om rond te neuzen in de tenten of om je prangende vragen te stellen omtrent
het zomerkamp van 2019 te Neerpelt.
(Inschrijven voor het zomerkamp via de website)
Spetterende scoutsgroeten
Marala, Sahi, Kaa, Rikki Tikki Tavi, Chill, Spekrug, Oe, Hawak, Chikai, Thuu en
Jacala

