Goud & Bruin
Welpen: Januari-Maart
ZONDAG 9 JANUARI - 9u30- 12u30: ijsberen spotten vergadering
Vandaag gaan we ijsberen spotten. Hoewel deze dieren
enkel op de Noordpool leven gaan wij ze toch zoeken
rondom het boelaerpark. Neem je stapschoenen,
scherpe blik, verrekijker en de beschrijving van een
ijsbeer mee.

Tot dan spotters!

Vrijdag 14 januari - 18u30 - 20u30: Afscheidfeestje
Oooooooh Sona vertrekt voor 3 maanden op reis naar het zonnige Spanje. Maar ze vertrekt
niet zonder afscheid te nemen van haar geliefde welpjes.
Kleed je warm en feestelijk aan. Neem je goed humeur en dansbenen mee dan maken we er
een feestelijk afscheid van :)

Vrijdag 21 januari - 18u30 - 20u30: Sportvergadering
“We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.
We kunnen nu niet langer, we kunnen nu niet langer blijven staan.”
Zorg maar dat je je kuiten goed stretched, je armen los gooit en en je benen al wat
losgelopen zijn, want het is vandaag sportvergadering.
Kom in je mooiste, coolste, snelste, meest stralende sportoutfit.

Vrijdag 28 januari - 18u30 - 20u30: kunstvergadering
Smeer jullie handjes maar goed in want vanavond gaan we kneden kneden en nog is
kneden! We gaan oogverblindende kunstwerken maken en misschien kan je het zelfs mee
naar huis nemen…..

Zondag 6 februari - GEEN VERGADERING
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering aangezien de leiding een weekje verdiende
vakantie heeft na de examenperiode. Volgende zondag staan we weer paraat!

Zondag 13 februari - 9u30-12u30: quiz
Wie weet er hoe de hoogste berg ter wereld heet? wie kan het mooist
z’n favoriete liedje zingen? of wie kan 10 dieren met de letter N
opsommen? Wacht niet langer af in spanning en kom naar deze quiz
vergadering waarin we we niet alleen onze hersenen zullen moeten
gebruiken maar ook alle andere zintuigen en verborgen talenten.
Spannend!

Zondag 20 februari - 9u30-16u30: tocht
Brrrrrr brrrrrr brrrrrr brrrrr
Wat mee te nemen?
- lunch
- 4-uurtje
- water
- goed warm aankleden
- dikke sokken
- handschoenen (verplicht)
Wij kijken er naar uit!

Zondag 27 februari - 9u30-12u30: Battle van de dino’s
Dino’s zijn de mega coolste gaafste dieren die op deze wereld
hebben geleefd. Jammer genoeg kunnen we ze niet meer gaan
zien in de zoo. Wat we wel kunnen doen is ze nadoen met de
coolste geluiden en ze tegen elkaar laten battlen. Wil jij dat
jouw favoriete dino wint? Kom dan maar zeker naar deze
vergadering!!!!!!!!!!!!!!

Zondag 6 maart - 9u30-12u30: Dierenvergadering
Wist je dat een koe 4 magen had? Wist je dat kakkerlakken al voor dinosauriërs leefden?
Wist je ook dat een tand van een olifant 4 kilo weegt? Dieren hebben de grootste geheimen
en wij gaan ze vandaag allemaal ontdekken. Jammer genoeg kunnen we niet vragen om
jullie favoriete dier mee te nemen, maar je kan er wel in verkleden!

Zondag 13 maart - Geen vergadering
De leiding gaat deze week zelf op weekend om hun leidingskills bij te schaven. Jullie kunnen
zelf over een leuk spel nadenken. Wie weet schuilt er in jou wel een geniale spelmaker?

Zondag 20 maart -9u30-12u30: Paasvergadering
Het is misschien nog wat te vroeg, maar we gaan deze zondag toch
al eens aan Pasen denken. Wil je weten dat dat inhoudt? Kom dan
zeker naar de scouts, de paashaas zal er ook zijn…

Zondag 27 maart - KAPOENEN-WELPENDAG: Uren volgen nog
Jaarlijks wordt er een kapoenen-welpendag georganiseerd waarin we met alle scoutsen van
Antwerpen samen de dag doorbrengen en leuke spelletjes spelen. Kom zeker af en samen
maken we er een gezellige middag van!
De exacte locatie en uren worden tegen dan meegedeeld.

Zat 2 april - Ma 4 april - GROEPSWEEKEND
Hou zeker heel het weekend vrij, want het is groepsweekend.
Info volgt nog via de mail.

Groetjes van jullie leiding <3333

Nala, Chua, Rikkie-Tikkie-Tavi, Phao, Balou, Hathi en Sona. Kaa zit verstopt…

