12e editie sept 2013

Jungle activiteiten
(zet ze in je agenda!)
Wanneer
28 sept, 5 en
12 okt

Wat
kijkopkomsten

19-20 okt
26 okt

Vragen(v)uurtje
ouders
Berenkamp
Geen opkomst

9 nov

Installatie

14 dec

Midwintervuur

11 okt

Installatie opkomst
Op zaterdag 9 november zal er voor de
kinderen en leiding die nog niet geïnstalleerd
zijn een installatie opkomst zijn. Dit betekend
dat je officieel Welp wordt. Voor deze
bijzondere opkomst zijn natuurlijk ouders,
broertjes, zusjes, opa’s en oma’s uitgenodigd
om te komen kijken.
We zullen er een feestelijke opkomst van
maken.

2 hordes
Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Zoals in de
vorige welpenkrant werd gemeld zouden er een aantal
dingen gaan veranderen in het nieuwe seizoen.
Zoals jullie misschien al gehoord hebben gaan we dit
jaar, omdat er zoveel kinderen graag op scouting
willen, twee Welpen groepen opstarten.
Om deze twee groepen draaiende te kunnen houden
hebben we ook meer leiding nodig. Zoals jullie hebben
gemerkt hebben we die gevonden. De nieuwe leiding
zijn; Giedo, Janienke, Tom en Eva. Voor deze leiding
moet natuurlijk nog wel een leuke Jungle naam
bedacht worden.
Helaas gaan er ook een leiding weg, namelijk Kaa
(Jan-Willem) en Bagheera (Johan). Gelukkig verlaat
Kaa ons niet helemaal, hij wordt namelijk leiding bij
de scouts. Dus misschien is hij over een paar jaar weer
leiding van jullie. Bagheera zullen we waarschijnlijk
ook nog wel eens zien rond lopen bij ons in de Jungle.

Berenkamp
Van zaterdag 19 op zondag 20 oktober is er
weer berenkamp. We gaan dan weer verder
met het middeleeuwse verhaal en natuurlijk
andere leuke kamp dingen doen. De Welpen
krijgen nog een briefje om zich op te kunnen
geven voor het kamp.

Bij het indeling van de hordes (welpengroepen) zullen
wel rekening houden met welke andere welpen je
graag in een groep wil komen. Natuurlijk zul je de
andere welpen ook gewoon blijven zien, want we
openen en sluiten gezamenlijk. Houden gezamenlijke
kampjes en soms ook gezamenlijke opkomsten.
Ook blijft Chil (Elmara) gewoon het contact persoon,
maar als je haar niet kunt vinden dan mag je ook altijd
Hathi (Chris) aanspreken. Hij is namelijk assistent
teamleider.
Het is allemaal nieuw en spannend, voor de leiding en
de kinderen. Maar we maken er gewoon weer een heel
leuk jaar van.

Zomerkamp
In de zomervakantie was het jubileumkamp
waarbij alle speltakken van de groep
meegingen op kamp. We moesten natuurlijk
opzoek naar vruchtbare grond, aangezien de
grond rond om scouting Hiem verbrand was
door de Draak. Die vruchtbare grond hebben
we gevonden in Ommen. We kwamen daar om
belasting te verdienen voor de Hertog, maar
hebben vooral allerlei leuke dingen gedaan
zoals spelletjes, kampvuur en natuurlijk niet te
vergeten zwemmen!
Van het kamp zijn ook heel veel foto’s
gemaakt. Deze foto’s worden verzameld en als
ze allemaal bij elkaar zijn krijgen jullie deze
foto’s ook.

Kijkopkomsten / vragen(v)uurtje
Om alle kinderen van de wachtlijst te laten zien hoe
leuk scouting is organiseren wij weer kijkopkomsten.
Deze kijkopkomsten zullen zijn op zaterdag 28
september, 5 en 12 oktober. Natuurlijk hebben de
andere Welpen dan ook gewoon opkomst. Zij moeten
ons juist helpen om te laten zien hoe leuk scouting is!
Daarnaast organiseren we voor de laatste kijkopkomst
op vrijdag 11 oktober om 19.30 uur een
Vragen(v)uurtje voor de ouders. Dit is voor de nieuwe
ouders, maar ook voor de ouders waarvan de kinderen
al langer bij de Welpen/scouting zitten. We geven dan
informatie over het nieuwe seizoen, maar het is ook het
moment om vragen te stellen en/ of in gesprek gaan
met de leiding (over je zoon/ dochter). Dus graag allen
komen!

