15e editie jan. 2014

Jungle activiteiten
(zet ze in je agenda!)
Wanneer
Wat
26 april en 3
Geen opkomst
mei
4 mei
Dodenherdenking
17 & 18 mei

Kampje

17 mei
7, 8, 9 juni

Welpenspel
NPK
Kijkopkomst
overvliegers
Eindvuur 19.00 tot
21.00 uur.
Zomerkamp

14 juni
27 juni
5-8 juli

Eindvuur
Het eindvuur zal dit jaar, niet zo als andere
jaren, plaats vinden op vrijdag 27 juni. De
vrijdagavond zal in het thema staan van het
theater. Alle speltakken gaan leuke stukjes
opvoeren en daarnaast zal er natuurlijk ook
even gezellig gezongen worden. Het oefenen
van de stukjes zal plaatst vinden tijdens de
opkomst, maar er mag natuurlijk ook thuis (in
een groepje) geoefend worden. Deze afsluiting
van het seizoen mag je dus niet missen!

Dodenherdenking
Op zondag 4 mei is het dodenherdenking. Wij
als scoutinggroep lopen op deze dag mee met
de tocht in Heerenveen. Leden zijn dan ook
welkom om ook mee te lopen in deze tocht
(opgave is niet nodig). Er wordt verwacht dat
leden, in (schoon/ netjes) uniform met das,
verzamelen bij Crackstate tussen 19.00 uur en
19.15 uur. We vetrekken daarna in een groep
naar het monument, waar we met zijn allen
een minuut stilte houden. Aan het einde leggen
we allemaal een bloemetje neer bij het
monument (verzorgt door scouting). Mocht je
mee willen lopen, zorg dat je optijd aanwezig
bent (met familie).

Kampje
Het weekend van 17 en 18 mei is er een kampje voor
de Welpen op scouting Hiem. Het wordt natuurlijk
weer super leuk, daarnaast is het ook handig voor het
oefenen met het kamperen. We gaan allemaal lekker
buiten slapen in tenten en doen natuurlijk ook andere
leuke kamp activiteiten, bijvoorbeeld spelletjes en bij
het kampvuur zitten. Dus iets wat je niet mag missen.
Opgave voor het kamp kan via de mail. (opgave voor
27 april!)

Welpenspel
Tegelijk met het kampje is er ook op zaterdag 17 mei
het Welpenspel. De kinderen die zich op gegeven voor
het kampje gaan automatisch mee naar het Welpenspel.
Maar mocht je niet opgegeven voor het kampje dan
kan je wel gewoon mee met het Welpenspel. Deze
opgave gaat ook via de mail. We zijn dit jaar
uitgenodigd in de Appelschaasse bossen om mee te
doen aan een “boogschiet toernooi”. Natuurlijk word
het weer net zo leuk als andere jaren, met alle
spelletjes spelen en ook zullen er weer veel andere
groepen aanwezig zijn. (opgave voor 27 april!)

Zomerkamp 2014
Dit jaar gaan de Welpen weer op zomerkamp. Ze gaan
naar de romeinse zomerspelen. Er zullen allerlei leuke
spellen te doen zijn op het land, maar ook in het water.
Naast ontzettend leuke activiteiten, is natuurlijk ook
ruimte voor rust en het genieten van het kampvuur. Dit
zomerkamp zal plaats vinden van 5 tot en met 8 juli.
Het is een kamp wat je niet mag missen!

Kijkopkomst overvliegers
Op zaterdag 14 juni is er een kijkopkomst voor
overvliegers. De welpen die aankomend seizoen gaan
overvliegen mogen dan een kijkje gaan nemen bij de
Scouts en er komen ook wat Bevers bij de Welpen
kijken. Zo kun je dan alvast een beetje kennismaken
met de andere speltak.
De kinderen die hier aan mee mogen doen, worden
door de leiding hiervoor uitgenodigd. De andere
Welpen hebben dan gewoon opkomst.

