Maandschors Welpen Oktober
Vergadering 2/10 thema Junglebook
OP DE VLUCHT VOOR SHERE KAN aka Shere Kan tegen allen
Shere Kan heeft ook vandaag weer een plan om Mowgli uit te schakelen, dus het is aan ons om Mowgli te helpen in
de Jungle, want Baloo en de wolvenkudde zijn nergens in de buurt. Aan de hand van avonturen en opdrachten zullen
we hem beschermen. Het is dus de dag om allemaal aanwezig te zijn en te laten zien hoe jullie in de jungle kunnen
overleven en als team samenwerken om Mowgli te redden. 14u tot 17u

Vergadering 9/10 Thema Vriendjesdag
Vandaaaaaag is hetttt vriendjesdag JOEHOOEEEW!! Pak allemaal al jullie vrienden eens mee om kennis te maken
met onze super leuke scouts, en natuurlijk niet te vergeten, jullie super toffe medewelpen en leiding ☺. Om een
goede indruk te maken op jullie vrienden spelen we natuurlijk een megacool spel aan de lokalen van 14u tot 17u.
Tip: oefen jullie skills om goed te kunnen richten op een doelwit.

Vergadering 16/10 Thema Schattenjacht
We hebben gehoord dat met Halloween de geesten van de doden graag een schat verstoppen voor dappere jongens
om ze te vinden. Dit jaar kregen we tips over waar ze hem verstopt zouden hebben. We hebben geprobeerd het te
vinden, maar de tips zijn te moeilijk voor ons. Daarom hopen we dat jullie ons willen helpen en de verborgen schat
kunnen vinden. 14u tot 17u

Vergadering 23/10 Thema Halloweenparty
Hebben jullie zin in een super leuke party? Kom vandaag dan maar naar de lokalen met jullie mede-welpen voor een
mega toffe kinderfuif van 14u tot 17u. Breng jullie hippe dansmoves maar mee en trek jullie beste
halloweenkostuum aan. Wij kijken er alvast naar uit!
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