
 

MAANDLIJST WELPEN NOVEMBER / DECEMBER 

Vandaag gaan we oefenen 
voor het groepsfeest, joepie! 
We hebben nog helpende 
handjes nodig voor het 
knutselen & er moet nog heel 
wat ingeoefend worden voor 
onze sketch… Kom dus zeker 
af naar de lokalen om 14h-
17h! 

    6/11 

Het is eindelijk zover, 
GROEPSFEEST!!! Bereid je 
acteerbeentjes maar al voor & 
laat je plankenkoorts maar 
thuis! Jullie worden tweemaal 
verwacht op deze speciale dag; 
namelijk van 10-13h & opnieuw 
om 17.30h (ook de mama’s & 
de papa’s dan) & dat tweemaal 
aan het Leonardo College 
(bovenbouw, aan de Proxy)! 
Opgelet: 12/11 is een zaterdag! 

 

Tijd om eens de échte scout in ons 
naar boven te halen! We gaan 
namelijk onze eerste 
techniekenvergadering van het jaar 
houden! Jullie zullen een inleiding 
krijgen tot het sjorren & alle andere 
kneepjes van het scoutsvak door 
ervaren scouts! Afspraak om 14h-
17h aan de lokalen! 

Waar is de vlag? Daar! 
Als sluwe rovers gaan 
jullie vandaag tewerk, 
we gaan namelijk 
‘Capture the Flag’ 
spelen! Wij verwachten 
jullie om 14h-17h aan de 
lokalen! 

12/11     20/11     27/11 

         4/12     9/12      16/12     23/12 

Ben jij dit jaar wel braaf 
geweest & staat jouw 
schoentje al klaar? Wij 
hopen alvast van wel, want 
sinterklaas komt aan in 
Denderleeuw! We spreken 
af om 10(!)h-12h aan de 

 

Vandaag houden we het 
lekker gezellig & kijken 
we allemaal tezamen een 
film. Jullie mogen gerust 
een dekentje / kussentje 
meenemen. Opgelet! 
Wegens de examenperiode 
van jullie leiding, spreken 
we af op vrijdag van 19-
21h! 

Brrrrr… Kleed jullie maar alvast 
heel dik, want wij gaan 
schaatsen!!! Jullie mogen 
allemaal een centje van 2 euro 
meenemen voor deze activiteit. 
Afspraak niet aan de lokalen, 
maar aan de schaatsbaan te 
Liedekerke om 19h-21h! 

Ho ho ho… Kerstmis is 
bijna daar & dat gaan wij 
vieren! Maak jullie alvast 
klaar voor het leukste 
kerstfeestje van het 
land! Jullie worden 
allemaal verwacht om 
19h-21h aan de lokalen! 


