Zondag 03/11 – Binnen de minuut – 10u00-12u30 – Lokaal
Vandaag dagen wij jullie uit, want wij zijn wel eens benieuwd naar wat onze Welpen
allemaal kunnen. Het is de bedoeling dat jullie jullie bewijzen in een paar super toffe
uitdagingen, maar dit binnen de minuut. Kan jij een glas water in minder dan een
minuut opdrinken? Heb jij nog geen minuut nodig om een kaartenhuisje recht te
zetten? Of loop je een recordtijd van 50 seconden? Dan hebben wij jou nodig!

Zondag 11/11 – De Welpen bepalen de vergadering-vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Tijd om de rollen om te draaien en het voor één keer anders aan te pakken. Het is deze keer
namelijk aan de Welpen om te beslissen wat we een hele voormiddag gaan doen. Een gigantisch
kamp bouwen in het bos? Een hele dag Dikke Bertha spelen? Misschien een beetje slapen? Laat je
stem horen en kom naar deze wel heel speciale vergadering, maar opgelet, de leiding is niet
gemakkelijk te entertainen. Je best doen is dus de boodschap.

Vrijdag 16/11 tot zondag 18/11 – Kawelpenweekend – Lokaal
Alle informatie over ons super leuke weekend vind je terug in de brief.

Zondag 25/11 –Hans en grietje vergadering – 10u-12u30 – Lokaal
Knibbel, knabbel, knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje? We gaan op zoek naar de creatieveling
van de groep, die het mooiste huisje kan maken van snoep. Het aller leukst aan deze
vergadering? dat we tussendoor wel eens mogen proeven. Is dat geen reden om zeker te
komen?!!! ( Gelieve 2 euro mee te nemen)

Zondag 03/12 – Sintvergadering – 10u-12u30 – Lokaal
Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie
klopt daar zachtjes tegen het raam? Zie ginds komt de stoomboot uit
Spanje weer aan, hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie Hem al staan. Sinterklaas
kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje.
Danku Sinterklaasje! Ken jij al deze liedjes over die goede oude man?
Leer ze allemaal uit het hoofd zodat we vandaag uit volle borst kunnen
zingen voor de enige echte Sinterklaas.

Zondag 09/12 – Schaatsvergadering – Schaatsbaan Kapellen - Dorpsplein
Meer info volgt via mail!

Zondag 16/12 – Steunkaartenverkoop – 10u-12u30 – Lokaal
Deze vergadering is zoals elk jaar een top momentje ! We gaan lekker allemaal samen
steunkaarten voor retrobal verkopen. Haal jullie beste verkoopskills boven en dan maken we er
weer een toppertje van formaat van ! Zo kunnen we deze editie van Retrobal weer bangelijk
maken!

Zaterdag 21/12 – Kerstfeestje – 18u-20u30 – Lokaal
How How How! De kerstman heeft ons laten weten dat hij het écht te
druk heeft om ook nog langs te komen op de scouts… Gelukkig
kunnen wij de oude man wel een handje helpen. We hebben
afgesproken dat we zelf een eigen kerstfeestje zullen organiseren
met onze eigen cadeautjes. Neem daarom allemaal een cadeautje
mee dat niet duurder is dan 5 euro en dat geschikt is voor zowel
jongens als meisjes.

Zondag 23/12 – Geen vergadering – Thuis
Ooooooh, het is vandaag jammer genoeg geen vergadering… Maar treur niet, Kerstmis komt
eraan én het is vakantie! Geniet van jullie zalige vakantie en tot snel!
Ne stevige linker
Mang, Tha, Karait en Oe

