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Beste Ouders/Verzorgers,
Een nieuw seizoen en een nieuwe groep. Met het overvliegen zijn er een aantal welpen vertrokken naar de scouts en
de welpen zijn aangevuld met een aantal nieuwe leden. De komende periode staan er weer een aantal spannende
opkomsten op de planning, maar zullen de welpen elkaar ook goed leren kennen.

22/09 Geen opkomst

13/10 Pionieren XXL

We willen graag na het overvliegen met zijn allen en dus

Zaterdag 13 oktober gaan we gezamenlijk een groot

ook alle leiding beginnen. Helaas is dat 22 september

speelobject bouwen. Een goede manier om te kijken

niet mogelijk en zal de opkomst daarom dus niet door

of je de knopen nog kent, maar natuurlijk ook superleuk

gaan.

om uit te testen.

29/09 Expeditie Nienoord

20/10 Installatie

Op tv is het net nieuwe seizoen

Met alle nieuwe welpen is het natuurlijk ook weer tijd

van

Robinson

voor een installatie. Het eerste uur van de opkomst

begonnen en ook bij de welpen

moeten de nieuwe welpen bewijzen dat ze het waard zijn

zijn we weer toe aan een nieuwe

om opgenomen te worden in de welpen horde.

Expeditie

Expeditie. Kan jij met minimale
middelen vuur maken, met je groepje de opdrachten

Vanaf 11:00 uur zijn de ouders van de te installeren

winnen en overleven met weinig te eten? We gaan het

welkom voor het officiële gedeelte van de installatie. Om

29 september zien tijdens Expeditie Nienoord.

13:00 sluiten we gezamenlijk weer af.

06/10 Knoopopkomst

De ouders van de te installeren krijgen apart bericht.

Tijdens

de

opkomst

van

zaterdag 5

oktober gaan we onze knooptechnieken

27/10 Geen opkomst (vakantie)

bijspijkeren. Na deze opkomst ken je alle

Zaterdag 27 november is er in verband met de

basis knopen weer, weet je welke knoop er in je das
hoort en weet je de basis van een sjorring.

herfstvakantie geen opkomst.

