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SCOUGI

WELPEN

APRIL

3 april ) Vandaag gaan we onze kookkunsten weer tonen, alle welpen zijn
welkom om 10.00 uur aan het lokaal en de kookvergadering zal gedaan zijn om
14.00 uur, pak allemaal jullie gamellen, eten en bestek mee . En probeer deze
keer iets zeer origineel te maken !!!
10 april ) Vandaag jammer genoeg geen vergadering liefste vriendjes! Want
vandaag is de mamoet ( het fuifje van de scouts ) en dit moet opgesteld worden
dus zal de leiding vandaag druk bezig zijn !
17 april) Deze zaterdag begint de scouts om 19.00 uur en is pas gedaan om 21.30
uur, alle welpen kunnen vandaag beter hun donkerste kleren aandoen ! Want
we gaan sluipspel spelen !!! Vandaag komt er aan het licht wie de welp is met
de meeste tactiek , verstand en geduld!!
24 april ) Verrassingsvergadering !!!! 14.00 uur aan het lokaal en om 16.30 uur
zal deze vergadering erop zitten!! Bereid jullie voor , conditie en teamwork zijn
vandaag aan de orde!!
Ps : Zijn er nog ouders die zetels of complete salons over hebben, voor in het
lokaal te zetten. Als er ouders, grootouders, of andere familie of vrienden willen
reageren stuur dan een mailtje naar ons alom bekende emailadres
welpen@scoutsengidsenbeerse.be Alvast bedankt !!

Met veel groetjes van jullie allerliefste leiding !!!

Gidsen
3 april:

“zaterdag is Krappulekesdag” De heren van KIA hebben het
bezongen, maar wij maken het waar! Kom allen om 14u als
‘homie’,’bro’,’ho’ of ‘pimp’ naar onze crib. Laat dit een dag zijn
waar we BlingBling niet schuwen en waar spinners geen optie
zijn maar standaard.

10 april:

Zoals jullie waarschijnlijk al wel weten is het vandaag dus
MAMOET!! Jullie zijn allemaal welkom! (Als jullie mogen van
jullie ouders natuurlijk!) Maar neem dan zeker ook al je
vrienden mee die niet in de scouts zitten! Als je een
voorverkoop
kaart
wil,
mail
dan
naar
ons,
gidsen@scoutsengidsenbeerse.be, en dan zorgen wij wel voor
uw voorverkoop kaart!

16 april:

Mamoet is amper verteerd en we geven er al terug een lap op
met ons eigen feestje! GIDSENFUIF! Hou deze dag zeker vrij,
maak reclame bij jullie vrienden, familie, … Bedenk ook een
leuk thema. Wij hebben ook heel de dag nodig om het oude
jinlokaal in te richten. Hoe laat we juiste van start gaan laten,
wat we van jullie verwachten, … laten we weten via mail.

24 april:

Vandaag doen we nog is een reactietocht. Neem wat
verkleedkleren mee en misschien ook wat leuke attributen (ik
denk aan: een pop, pruiken, handtassen, schmink, …) Om 14u
aan ons pareltje van een lokaal. (Hier ook een link voor
mensen die het niet kennen. Je kunt zelf misschien al een paar
opdrachten verzinnen.)
http://www.jeugdwerknet.be/spelen/spel/reactietocht

Nog is even vermelden dat we strenger gaan optreden tegen gsm’s. Als je je
gsm absoluut wil meenemen, laat hem dan in je zak zitten en na de
vergadering kunnen jullie naar hartenlust sms’en en bellen.
Groeten van jullie Leiding
Gert, Wout, Ruut en Jasmin

Nieuw!
T-shirts van scouts en gidsen beerse !
Verkrijgbaar voor 10! bij de wandelstok...

___________
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