
Hey liefste welpjes! 

 
Hopelijk vonden jullie de vorige weken even tof als wij! Hieronder vinden jullie het tweede briefje. 
 
Wie is de oprichter van de scouts? Wat is het snelste dier? Allemaal mogelijke 
vragen voor op onze quiz. Begin maar alvast extra te leren zodat je op 9 december 
de grote prijs kan winnen. We spelen vandaag dus geen bosspel. 

 
 
We gaan op zoek naar de snelste, lenigste, sterkste welp. Op 
16 december gaan de Olympsche Welpenspelen door. Trek 
je beste trainingspak , een zweetband of je gelukskousen 
aan en kom jezelf bewijzen. 
 
 

Op 23 en 30 december is er jammer genoeg geen scouts door de feestdagen. :((((( 
 
De leiding heeft examens, daarom spreken we op 6 januari af op de scouts van 18u tot 20u. We gaan 
naar een film kijken en maken er een gezellige avond van in onze pyjama!  
 
Op 13 januari zijn we één weekend niet van de scouts maar van vredeseilanden. We 
verwachten jullie niet in uniform. 
 
 
Zou je kunnen winnen in vier-op-een-rij van leider Tabaqui? Of denk je dat Jacala steeds 
gaat verliezen in Uno? Kom het vandaag te weten, want op 20 januari gaan we 
gezelschapspelletjes spelen!! Neem allemaal een leuk gezelschapspel mee! Omdat de leiding nog 
steeds examens heeft, gaat ook deze activiteit door van 18u tot 20u. 
 
Vandaag krijgen jullie extra veel leiding, JOEHOE.  De jin gaat namelijk een supermegavetcool spel in 
elkaar steken. Benieuwd? Kom dan zeker op 27 januari naar de scouts. 
 
Lieve welpen, 3 februari is niet zomaar een dag. Vandaag is de dag dat ‘Sarahs grote bosspel’ wordt 
gespeeld!! Willen jullie weten wat/wie dit is, dan moeten jullie zeker komen! We verwachten jullie al 
om 13u30 op de scouts met de fiets. 
  

Hierbij het einde van het tweede briefje! We gaan er weer super toffe weken van maken!!  
Tot zaterdag allemaal!! 

 
Rama, Tabaqui, Baloe, Jacala en Mang 

 


