
Welpen Maandprogramma jan - mei 2023

Wat zijn JIN stages?

Wij hebben spijtig genoeg examens. Maar de jin zal jullie opvangen om er een leuke periode
van te maken! De JIN stages duren de hele maand januari en de eerste week van februari (15
januari tot 12 februari). Op deze zondagen zal de vergadering niet gegeven worden door de
huidige leiding maar door de jinners (dit is de oudste groep van onze scouts). Op deze
manier kunnen zij eens aanvoelen hoe het is om leiding te zijn van een groep. Dit omdat zij
na dit jaar zelf deel gaan uitmaken van de leidingsploeg.Wees niet getreurd want tijdens de
jinstages is er een huidige leiding aanwezig om alles in goede banen te leiden!

15 januari JINstages

22 januari JINstages

29 januari JINstages

5 februari JINstages

12 februari: Anti-pest vergadering

Vandaag gaan we ons moven tegen pesten! Kom allemaal meedoen zodat iedereen zich
goed in zijn vel voelt! Klein of groot, jong of oud, iedereen hoort thuis op de scouts en dat
staat vandaag bij ons dik in de verf!

https://www.youtube.com/watch?v=phO3GxlcmEk

19 februari: Schaatsvergadering

We bevinden ons vandaag op glad ijs. We gaan namelijk schaatsen! Zoek je mooiste
schaatsen uit en beweeg je sierlijk over het ijs. Neem allemaal €6 mee en vergeet zeker geen
handschoenen! Meer info volgt.

26 februari

https://www.youtube.com/watch?v=phO3GxlcmEk


Is lekker naar de welness gaan, goed voetballen of kunstwerken maken, vandaag kan het
allemaal! Voor ieder wat wils, kom zeker af want je kan lekker je goesting doen! Het wordt
een knotsgekke speciale vergadering vandaag!

5 maart: Tru�elverkoop

Vandaag is het tru�elverkoop! Ga samen met je leiding op stap door de straten van
omstreken zodat we veel lekkere tru�els kunnen verkopen. Hierdoor kunnen we als scouts
extra materiaal aankopen!

12 maart: Kookvergadering

Jam jam jam, lekker smullen doe je bij ons op de scouts! Doe je kookschort maar aan en
kom mee ingrediënten verdienen voor wat lekkers te maken.

17-19 maart: Weekend

WOOP, WOOP lekker fijn op weekend! Meer informatie volgt nog. Houd de datum al maar
zeker vrij!

26 maart GEEN vergadering

Het is GEEN vergadering vandaag. De leiding gaat op vorming om de vergaderingen nog
leuker voor jullie te maken! Tot volgende week lieve welpjes!

2 april Wisselvergadering

Vandaag wisselt de leiding van tak, je krijgt dus andere leiding voor je, mega supercool!
Kom zeker af want wie weet wie je wel niet krijgt en wat voor tof spel je zal spelen.

In de paasvakantie organiseren wij GEEN vergaderingen!

9 – 16 april GEEN vergadering



Geniet van je vakantie!

23 april: Kawellenspel

Dreekegmo si sella, alles is omgekeerd. Een jongen wordt een meisje, een olifant
wordt een muis, water wordt spuitwater. Kom dus verkleed als kabouter en we gaan
de battle aan.

30 april: Minecraft techniekvergadering

Vandaag gaan we onze handen uit de mouwen steken! Kom af want de skills die je vandaag
leert zijn amazing om te hebben. Een echte scouts hoort dit te kunnen dus kom je maar
bewijzen!

7 mei Groepsspel

Dit is de laatste echte vergadering!!! Echt de moeite want we gaan lekker fijn met heel de
scouts samen spelen.

12 mei Bbcue (vrijdagnamiddag)

Knibbel, knabbel lekker eten! Kom lekker gezellig het leuke scoutsjaar afsluiten met een
lekkere barbecue! Het perfecte moment om nog eens allemaal samen te komen voor ons
knettergekke kamp in juli!

We kijken er naar uit jullie snoetjes weer terug te zien!

Kusjes,

De welpenleiding aka Den duif, Milka, Kabouterpaljas-Eric, Robbe en Alex


