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PROGRAMMA  WELPEN  
Januari-Februari  

INLEIDNG    

We  zetten  2018  in  met  twee  maanden  vol  spel  en  plezier,    
lees  snel  verder  wat  we  allemaal  voor  jullie  in  petto  hebben!  

PLANNING    

ZONDAG  7  JANUARI  (9:30U  -  12:00U)    

Om  het  nieuwe  jaar  in  te  knallen,  gaan  we  dit  vieren  
met  een  feestje!  Hiervoor  mag  je  een  cadeautje  
meebrengen  van  ongeveer  3  euro.      
Haal  alvast  je  feestgevoel  naar  boven  en  kom  gezellig  
samen  met  ons  2018  vieren.    

ZONDAG  14  JANUARI  (9:30U  –  12:00U)    

Het  is  tijd  om  nog  eens  één  te  worden  met  de  natuur!  En  hoe  
doe  je  dat  beter  dan  met  een  bangelijk  bosspel?  Dat  gaan  de  jins  
vandaag  aan  jullie  laten  zien.  Zijn  jullie  ook  al  zo  benieuwd?    

  

ZONDAG  21  JANUARI  (9:30U-12:00U)   

Voor  vandaag  mogen  jullie  allemaal  je  favoriete  gezelschapsspel  uit  de  kast  halen.  
Zullen  we  vandaag  ontdekken  welke  welp  de  kampioen  is  in  spelletjes  spelen?  Of  net  
wie  er  niet  goed  tegen  zijn  verlies  kan?  Dat  komen  we  snel  te  weten!  
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ZONDAG  28  JANUARI  (9:30U  –  17:00U) 	 

Naar  jaarlijkse  gewoonte  doen  we  onze  befaamde  
wafeltjesverkoop!  Zet  jullie  beste  verkoopbeentjes  voor,  jullie  
mooiste  glimlach  op  en  trek  jullie  piekfijn  uniform  aan!  
Vergeet  geen  lunchpakket  en  drankje  mee  te  brengen.    

  
ZONDAG  4  FEBRUARI  (9:30U  -  12:00U)    

Vandaag  gaan  we  gezellig  kokkerellen  en  dat  doen  we  als  echte  welpen  op  een  
vuurtje  buiten,  dat  zal  ons  goed  warm  houden!  Jullie  mogen  iets  lekkers  meebrengen  
om  boven  het  vuur  te  houden.    

ZONDAG  11  FEBRUARI  (9:30U  –  12:00U)    

Het  spel  wordt  vandaag  in  elkaar  gestoken  door  de  jins.  
Om  zich  te  bewijzen  trekken  we  vandaag  het  bos  in!  Wij  
hebben  er  alvast  zin  in,  jullie  ook?    

ZONDAG  18  FEBRUARI  (9:30U-12:00U)    

Vandaag  spelen  we  Het  Grote  Valentijnsverrassingsspel.  We  verklappen  nog  niet  veel,  
maar  zet  alvast  jullie  meest  liefdevolle  gezicht  op  ;;-)  

ZONDAG  25  FEBRUARI  (9:30U-17:00U)    

“We  vliegen  erin…  PATAT!”.    

We  weten  allemaal  dat  Frieda  Kroket  hele  lekkere  frietjes  kan  
maken,  maar  kunnen  wij  dat  niet  beter?  Dat  zullen  we  vandaag  
te  weten  komen  op  onze  Frietdag!  Wij  voorzien  eten,  dus  je  moet  
niets  meebrengen.  Dat  wordt  smullen!    
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SLOTWOORD  

Ziezo,  de  eerste  twee  maanden  zitten  vol  met  leuke  activiteiten.  
Het  nieuwe  jaar  kan  al  niet  meer  stuk!    

Veel  liefs  van  jullie  leiding,  

Oe,  Sherekhan,  Bagheera,  Sona,  Jacala,  Nathoe  

En  van  de  jins  die  deze  maanden  bij  ons  staan  

Marala,  Tabaqui,  Phao,  Rama,  Kottick  en  Samboer  
  

  

  


