Programma Woudlopers - 1ste semester

Dromenland in zicht
Werkjaar 2021-2022

September
Za.25 Bradderiespel: Heel het weekend staat Ingelmunster op
stelten door de bradderie en de kermis. Ook wij gaan deze
namiddag even als rommelmarkt-kramer door het centrum.

Oktober
Za. 2

Vandaag checken we of jullie wel nog al onze toffe spelletjes
kennen op onze Oldschoolnamiddag.
Za.9
Ga deze week maar eerst keer op bezoek bij de oogarts want
vandaag heb je uw scherpste ogen nodig op onze massas
coole Fotozoektocht.
Za.16 2 bendes met 2 vlaggen & 1 doel. Niet meer uitleg nodig bij
ons Strategospel.
Ps: niet vergeten vrijdag 22 oktober met jullie scoutshemd naar
school te gaan voor dag van de jeugdbeweging !!
Za.23 Omdat al jullie vriendjes die niet in de scouts zitten sowieso
jaloers waren gisteren op dag van de jeugdbeweging mag je
ze vandaag meenemen naar onze Vriendjesdag. We tonen ze
waarom de scouts de tofste jeugdbeweging is!
Vrij.28 Trek vanavond (VRIJDAG) je engste kostuum maar aan want
het is Halloween. We spreken af om 18u30 bij de lokalen.
Jullie mogen je kleine monstertje terug komen afhalen om
20u30. Niet voor mietjes, moehahahaha!

November
Za.6

Za.13
Zo.14

Za.20
Za.27

We zijn november en dat wil zeggen bijna… We horen het jullie
al zeggen, inderdaad: Wapenstilstand! Deze namiddag leven
we ons in als soldaat in de slag om Ieper spel.
Smot maar ulder kitten, dit weekend gaan we op Dropping
woooohoooowww!!! We laten de gebouwen en luxe van de
welpen achter ons en doen een weekendje wandelen en in een
tent slapen. Verder info volgt in onze brief.
Vandaag gaan we de mensen uit Ingelmunster laten smullen
dankzij onze klaaskoekenverkoop! Verdere info volgt!
Met de leiding willen we jullie tot het uiterste zien gaan deze
namiddag op ons Leiding daagt je uit spel.

December
Za.4

Na al dat zonnen in Spanje ziet Sinterklaas het nog eens
zitten om naar Ingelmunster te komen voor een dag. Hopelijk
ben je braaf geweest!
Za.11 Camera, licht, actie! We kijken met zijn allen gezapig naar ne
toffe film.
Vrij.17 De gezelligste tijd van het jaar komt er aan. We nodigen jullie
uit op ons super leuk kerstfeestje! Jullie zijn welkom om
18u30 in jullie beste pak en mooiste jurkje. Breng een pakje
mee van maximum 5 euro. (Geen snoep) We zwaaien jullie uit
om 20u30.

Belangrijke info
- Het kamp gaat dit jaar door van zaterdag 16 juli tot en met zondag
24 juli. Schrijf dit alvast in je agenda!
- Onze klaaskoekenverkoop gaat dit jaar op 20 november, verdere
info zal volgen in een brief.
- Indien er vragen of problemen zouden zijn, kan je altijd bellen naar
Benjamin (0471/07.14.81) of Fien (0494/80.02.15)

Stevige linker,
Wouter, Louisa, Margot, Lucas, Fien & Benji.

