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Jungle activiteiten
(zet ze in je agenda!)
Wanneer
Wat
22 feb

BP-tocht

1 maart

Geen opkomst

Voor 8 maart
22 maart

Opgeven NPK
NL-doet/ klussendag

12 apr

Sint-Joris

NL-Doet/ klussendag
Zaterdag 22 maart is het NL-doet, dit betekent voor
ons dat wij weer gaan klussen in en om het gebouw.
Natuurlijk kunnen wij alle hulp die er is daarbij
gebruiken. Dus als je als ouder graag een handje wil
komen helpen, heel graag!
De kinderen krijgen een opgave briefje mee waarop je
kunt opgeven wanneer je kunt komen helpen en wat je
graag wil doen. Graag dit opgave strookje inleveren,
zodat wij een beetje een planning kunnen maken van
wie wat gaat doen.

Superhelden!
Ook dit jaar was het BKMWF weer een succes en de boerenkool smaakte goed.
Alle kinderen die zijn geweest hebben een echt superhelden diploma, dat weer
goed van pas zal komen met het NPK. Gooi je superhelden pak dus nog niet
weg. Deze kan nog goed van pas komen met het NPK dit jaar.
Ook dit jaar gaan we weer op pinkster kamp, de datum hiervan is zaterdag 7 juni
tot en met maandag 9 juni. De dagen dat we op kamp gaan blijven voor ons eerst
wel het zelfde, aangezien we anders als leiding niet de kans krijgen om de boel op
te bouwen. De kinderen kunnen maandag na 17.00 uur weer met hun ouders naar
huis. Dan is de afsluiting van het kamp ook geweest (dit was voorheen op dinsdag).
De kinderen krijgen binnenkort opgave briefjes mee. Deze moeten voor 8 maart
ingeleverd worden. Graag ontvangen we van iedereen een briefje terug ongeacht
wel of geen opgave.

Foto’s
Van het kerstdiner zijn een aantal foto’s
gemaakt. Deze foto’s zijn online gezet en
als het goed is heeft elke ouder een
melding ontvangen van ‘mijn album’.

Nieuw planning
Binnenkort hebben we als leiding weer een leiding overleg, dan wordt de
invulling van de rest van het jaar ook bekend. Deze zullen we dan weer in
de agenda van de Welpen plaatsen, zodat jullie ook weer op de hoogte
zijn.

BP-tocht
Op zaterdag 22 februari is er
een Baden-Powel tocht in
Leeuwarden. Er hebben zich
al veel welpen opgegeven
om mee te lopen met deze
tocht. Dat betekend dat we
met een grote groep de 5 km
gaan lopen.
Deze ochtend hebben we
dan ook geen opkomst op
het gebouw, aangezien het
grootste deel van de Welpen
in Leeuwarden zal zijn.
Er volgt nog verdere
informatie over de BP-tocht;
hoe,
wat,
wie,
waar
en rijden
e.d.

