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De Jongwelpen
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0494/21.21.96
jongwelpen@vrijbuiters.be

Programma’s september - oktober
05/09

We verwelkomen de nieuwe Jongwelpen en zwaaien de oude uit. Wij staan
alvast klaar met ons toverkruit. 😊

14h – 17h
K&D: €0,50

12/09

Vandaag is het startdag, kom zeker af met jouw mooiste lach.

14h – 17h
K&D: €0,50

19/09

We zien het bos niet door de bomen. Zie jij de elfen, kabouters en trollen wel
komen?

14h – 17h
K&D: €0,50

26/09

Vind jij de weg naar toverland? Het pad waar de trollen zijn beland.

14h – 17h
K&D: €0,50

03/10

De elfen willen zich niet vervelen, komen jullie met hen spelen?

14h – 17h
K&D: €0,50

10/10

Wil jij de beste kabouter zijn? Maak je dan helemaal klein, kom naar dit
festijn, want het wordt super fijn!

14h – 17h
K&D: €0,50

17/10

Als jullie winnen tegen de leiding krijgen jullie een heerlijke bereiding.

14h – 17h
K&D: €0,50

24/10

Komen jullie mee achter de trollen aan rollen? Het is wieltjesdag!

14h – 17h
K&D: €0,50

31/10

Ben je bang van de trol? Kruip dan niet in hun hol, want ze eten hun buikjes
vol. Kom zeker verkleed en oefen je beste kreet.

14h – 17h
K&D: €0,50

Lieve Jongwelpen en ouders
Op 5 september gaat het nieuwe scoutsjaar van start, yes! Er staat dan een overgangsactiviteit gepland
waarop we de tweedejaar jongwelpen uitzwaaien om nieuwe avonturen te beleven bij de welpen. Ook
verwelkomen we dan de oude bevers die veel goesting hebben om een stoere jongwelp te worden.
Zoals elk jaar zal er een overgang plaatsvinden in U-formatie. Deze zal nu echter zonder ouders
doorgaan. We vragen jullie dus om onmiddellijk te vertrekken na het afzetten van je jongwelp.
Startdag:
We weten nog niet zo goed hoe startdag (12/09) er dit jaar zal uitzien, maar schrijf alvast die datum in
jullie agenda. We voorzien randanimatie voor jong en oud!
Uniform:
Vanaf de jongwelpen draagt iedereen een hemd, das en bij warm weer een scouts t-shirt. Deze kan je
aankopen in het secretariaat. Ook vragen we om speelkledij aan te doen, we zijn van plan om het ganse
jaar veel te ravotten! Daarbij kan er al eens iets vuil worden, houd hier rekening mee.
Start activiteit:
Kom zeker op tijd naar de activiteit. In de maanden september en oktober duren onze activiteiten altijd
van 14 uur tot en met 17 uur. We beginnen graag om 14 uur, dus zorg dat je een beetje vroeger bent.
Koek en drank:
We vragen om elke activiteit 50 cent mee te geven met jouw jongwelp. Hiermee voorzien wij een lekker
vieruurtje zodat ze met veel energie het laatste uur van de activiteit kunnen spelen.
Corona-maatregelen:
Er zullen dit jaar enkele dingen anders verlopen. We moeten nog steeds rekening houden met het
coronavirus en willen als scouts ons uiterste best doen om iedereen gezond te houden. Daarom zijn er
een aantal regels opgesteld:
-

Wanneer je jouw jongwelp komt afzetten/ophalen, dan vragen wij om onmiddellijk te
vertrekken. Blijven hangen in de scouts is geen optie.
Draag telkens een mondmasker wanneer je je op ons terrein bevindt.
Respecteer de uren van de activiteiten.
Is jouw jongwelp ziekjes? Laat hem/haar dan thuis.

Ondanks de extra maatregelen maken we er een fantastisch jaar van! Jullie kunnen alvast onze
activiteiten tot en met oktober bekijken en beginnen wegdromen van al het leuks dat ons te wachten
staat. Wij hebben er ongelooflijk veel zin in, tot in september!
Groetjes
De Jongwelpenleiding
Thuu, Tabaqui, Mysa, Ferao, Sniff, Mang, Ikki, Shada en Jacala

