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Rimboejacht opgave strookje

Ik ………… wil wel/ niet mee doen aan de Rimboejacht op 14 april

Mijn vader/ moeder wil dan eventueel wel/ niet rijden naar Noardburgum, met
mij erbij passen er … welpen in de auto.

NL-doet, dus van Maasdijk ook!

Verlaat NPK

Zaterdag 17 maart is het weer zo ver, dan wordt er in en
rond om scouting Hiem geklust en schoongemaakt. Net als
vorig jaar valt de klussendag samen met NL-doet. Tijdens
de klussendag kunnen de papa’s en mama’s allerlei klusjes
doen. Door de drukte in en rond het gebouw is er die
zaterdag dan ook geen opkomst. Natuurlijk mogen de
Welpen wel hun papa en/ of mama komen helpen en als de
hele dag komt helpen krijg je een lekkere scouting lunch.

De welpenleiding heeft per
ongeluk een typ fout gemaakt
in de opgave brieven voor het
NPK en wil via de Welpenkrant
graag het juiste mede delen. De
laatste dag van het kamp, de
maandag, is het voor de ouders
bezoekersmiddag. De ouders
mogen dan bij de Welpen op
bezoek komen tussen 14.00 uur
en 16.00 uur. Om 16.00 uur
moeten de ouders weer naar
huis. De Welpen hebben dan
tot 20.00 uur een ontzettend
leuke afsluiting van het kamp.
Natuurlijk moeten de Welpen
ook weer naar huis en dus
mogen er een aantal ouders
blijven die om 20.00 uur met de
kinderen terug rijden.
Voor ouders die toch wel graag
willen proberen om hun kind
op de dinsdag vrij te laten
krijgen, is er op de NPKwebsite
een leerplichtbrief te vinden die
dit mogelijk maakt.

Zomerkamp
De welpenleiding had nog
niet alle opgavenbriefjes
terug gekregen van de
welpen, maar omdat ze graag
om zomerkamp willen
hebben ze alvast een datum
voor het zomerkamp geprikt.
De welpen kunnen het laatste
weekend van de
zomervakantie, 30 augustus
tot met zondag 2 september,
mee gaan. Waar de Welpen
dit jaar heen gaan blijft nog
even geheim. Maar natuurlijk
word het net zo leuk als vorig
jaar, misschien zelfs nog
leuker….

Doe de das
maar om
Bij de welpenleiding
zijn vanaf nu dassen te
koop. De mooie
nieuwe dassen zijn nog
steeds bruin, maar er
zit nu het Scouting van
Maasdijk logo op. Wat
ons uniek maakt!
Naast de dassen zijn er
nu ook insignes met
het Scouting van
Maasdijk logo te koop.
Als je het gehele
installatie pakket wil
hebben kun je deze
natuurlijk ook bij de
leiding bestellen!

Op Pad

Akela

Op zaterdag 31 maart gaan de
Welpen op pad, ze gaan naar de
Tjongervallei. Hier gaan ze de
padden en kikkers helpen
oversteken. De opkomst begint dan
ook iets eerder dan normaal,
namelijk om 9.15 uur. Dus vroeg uit
de veren.

Zo als de meesten
waarschijnlijk al hebben
gemerkt is Akela wat minder
aanwezig bij scouting.
Afmeldingen en dergelijke
mogen voorlopig bij Chill;
0613017001

Jungle activiteiten
Wanneer
17 mrt.

Wat

Rimboejacht

14 apr.

NL-doet/ Klussendag
Geen opkomst
Opkomst door
nestleiders
Welpen Spel

De welpenleiding heeft flessenpost gekregen, maar weet nog niet wat
hierin staat. Wij van de redactie hebben stiekem al een beetje gekeken
naar wat er in de brief staat. Het enige dat wij konden lezen was Help!
ons, Rimboejacht 14 april om 13:30 uur tot 16:30 uur. Dus misschien
moeten de Welpen van Van Maasdijk ook komen helpen met de
Rimboejacht. Dus geef je voor 25 maart alvast op voor de Rimboejacht
en vis niet achter het net.

21 apr.

Geen opkomst

28 apr.
26 t/m 28 mei

Sint Joris en Kampje +
vragen(v)uurtje
NPK

30-08 t/m 2-09

Zomerkamp

7 apr.

