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Beste Ouders/Verzorgers,
Nog maar 7 opkomsten en dan is het jaar al weer voorbij. Deze staan in het teken van Route technieken, maar
daarnaast staan we natuurlijk ook stil bij de verschillende feestdagen. Voor meer informatie zie ook:
https://www.scoutingnienoord.com/welpen/welkom-bij-de-welpen.

10/11 Sint Maarten

01/12 Sinterklaas

De opkomst van 10 november staat in het teken van

Tijdens de opkomst van zaterdag 1 december krijgen

Sint Maarten. We gaan niet in de weer met Pritt stiften

we hoog bezoek tijdens de sinterklaas viering. De

en papier maar maken een echte stoere scouting

opkomst is gewoon van 10:00 tot 12:00 uur.

lampion.
U krijgt als ouder nog een aparte mail over deze opkomst.

17/11 Kleintje Nestwedstrijden
Tijdens de installatie is iedereen ingedeeld in zijn of haar

08/12 Route technieken

nieuwe nest. Nu is het tijd om met de nesten de strijd aan

Zaterdag 08 december is het weer tijd voor scouting

te gaan. Welk nest blijkt het slimst, welke is het

technieken. Deze keer gaan we bezig met route

behendigste en welke is gewoon overall het beste in de

technieken. Hoe lees ik een kaart, begin ik bij het

opdrachten.

bolletje of het pijltje en hoe werk een kompas ook al

We

gaan

het

zien

tijdens

de

nestwedstrijden op zaterdag 17 november.

24/11 Filmavond
Op zaterdag 24 november openend Bioscoop de
Zuidhoek weer haar deuren. Om 19:00 uur begint de
speciale buiten voorstelling, om 21:30 uur kunt u uw

weer.

15/12 Avond Dropping
Zaterdagavond op de 15de december gaan we onze
route

technieken

in

praktijk

brengen

tijdens

een

dropping.

zoon of dochter
weer halen.

Om 19:00 uur kunt u, uw zoon of dochter afzetten bij de
parkeerplaats

Denk

aan

warmte kleding
en

eventueel

een

kussentje

om op te zitten.

tegenover

restaurant

de

Bosberg

(Bosberg 3, 8426 GJ Appelscha) vervolgens gaan we met
de welpen op dropping. Om 22:00 uur verwachten we
op de zelfde plek weer terug te zijn.

