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Overgevlogen

Kijkers

Er zijn afgelopen zaterdag 22 september zes Welpen
overgevlogen naar de scouts. Maar er zijn gelukkig
ook weer vier nieuwe Welpen bij gekomen, namelijk
Femke, Sjors, Karst en Jurjan. Zij
namen afscheid van de Bevers met
een dikke knuffel en werden toen
met een spannende tocht door de
Jungle verwelkomt bij de Welpen.
Nou moeten zij alleen nog
geïnstalleerd worden en dan zijn
ze een officiële Welp.

De Welpen waren de afgelopen weken
telkens maar met een klein groepje Welpen,
maar daar komt snel weer verandering in.
Zaterdag 29 sept, 6okt en 13 okt zullen er 10
nieuwe kinderen komen kijken of zij scouting
ook zo leuk vinden. De leiding heeft daarom
een leuk
programma
bedacht waarin
de Welpen
verschillende
scouting
activiteiten gaan
doen. Hopelijk
vinden de kijkers
het ook erg leuk.

Jungle activiteiten
Wanneer
29 sep,
6 en 13okt.
20 t/m 21
okt.
27 okt.
17 nov.
20 t/m 27 juli
2013

Wat
Kijkopkomsten
nieuwe welpen
Jota/ Joti Kamp
Geen opkomst
Installatie nieuwe
Welpen
Jubileum Kamp

Contact gegevens
Zoals jullie misschien al wisten komt Akela (Sandra) niet
meer terug als leiding. Chil (Elmara) neemt daarom de
taak als teamleidster weer geheel over. De contact
gegevens van Chil kunnen jullie vinden op het briefje
met belangrijke datums. Natuurlijk is het ook gewoon te
vinden op de Welpen-website.

Jota/Joti Kamp
Dit jaar hebben we bij Scouting van Maasdijk weer eens Jota/ Joti kamp. Het eerste weekend van de
herfstvakantie kunnen de Welpen blijven slapen van zaterdag
20 oktober op zondag 21 oktober. Voor nieuwe Welpen is dit
misschien nog een beetje spannend en zij kunnen dan ook in
overleg met de leiding een dagje komen. Maar het leukste en
gezelligste is natuurlijk als alle Welpen blijven slapen.
In het Jota/ Joti weekend gaan we op veel verschillende
manieren communiceren. Zo kunnen de Welpen gebruik maken
van zenders (soort van walky-talky) om met Welpen door het
hele land te kunnen praten.
Natuurlijk gaan we ook echte kamp dingen doen, zoals rond het kampvuur zitten en lang opblijven. Dus
als je ook graag op kamp wil, lever het opgave strookje voor 14 okt. in bij de leiding.

