Februari - Maart 2017
Beste Welpen en ouders/verzorgers,
Het nieuwe jaar is weer begonnen! Ik hoop dat jullie allemaal een fijne jaarwisseling hebben gehad en net
zoveel zin hebben in het tweede halfjaar wat we te gaan hebben voordat de zomervakantie weer begint!
Wij hebben met de leiding al om de tafel gezeten om een mooie planning in elkaar te zetten en er staan ons
weer mooie activiteiten te wachten! Ik zal de planning onder aan de nieuwsbrief zetten.
Bagheera, Mowgli, Kaa, Raksha en Wontolla.

NL doet: 11 maart
Op zaterdag 11 maart organiseren wij weer een klusdag met de hele groep. Op deze dag zullen wij een hoop
klussen op en rondom de blokhut doen en hier kunnen wij natuurlijk alle handen van ouders gebruiken.
Helaas is er dan geen opkomst voor welpen omdat iedereen dan druk bezig is met het klussen. Wij vragen
jullie als ouders wel of jullie willen helpen we beginnen om 10:00. Mocht je niet om 10:00 uur kunnen kan
je altijd nog in de middag aanschuiven rond 13:00 uur.

Weekendkamp 24- 26 maart !
Vanaf 24 maart gaan wij op welpenkamp met alle welpen op de blokhut. Je kunt zo een welpenkamp een
beetje vergelijken met een grote opkomst, waarin we wat grotere activiteiten maken dan dat wij normaal
gesproken in 3 uur kunnen plannen. 24 maart zijn de gidsen en helpers welkom om al een nachtje eerder te
komen slapen dan de rest, zodat wij voor hun nog wat extra uitdaging in het kamp kunnen maken. Vanaf 25
maart is de rest ook welkom, hier volgt nog meer informatie over. Ook de gidsen en helpers moeten nog
opnieuw worden gekozen door de leiding, dus ook deze informatie kunnen wij nog niet overbrengen aan
jullie aangezien de vorige gids en helper net overgevlogen zijn naar de verkenners.
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Programma Februari – Maart 2017
4 februari Normale opkomst
11 februari Normale opkomst
18 februari Normale opkomst
25 februari Normale opkomst
4 maart Normale opkomst
11 maart NL doet
18 maart Normale opkomst
24 maart tot en met 26 maart Welpenkamp

Belangrijke data in de toekomst
11 maart
24 t/m 26 maart
1 april
22 april
4 mei
17 t/m 18 juni

NL Doet
Welpenkamp
Vossenjacht
Sint Joris
Dodenherdenking
Jungle Weekend

Eerste week van zomervakantie Zomerkamp
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