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Beste Ouders/Verzorgers,
De afgelopen maand hebben we ondanks de coronabeperkingen gelukkig elke week opkomst kunnen houden. De
hoeveelheid welpen varieerde sterk, het is duidelijk dat Corona flink is rondgegaan. We hopen dat niemand blijvende
klachten heeft en dat iedereen zich snel weer goed voelt. Tijdens de opkomsten zijn we mede vanwege corona lekker
veel buiten geweest, om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden.
Op 8 januari hebben we een grabbelton
gevuld met allerlei coole activeiten die de
welpen zelf graag wilden doen. En daarna
grabbelen maar! We gingen vervolgens een
pijl en boog maken, hutten bouwen en
een lekker potje vlaggenroof doen.
Op 15 januari heeft Baloe met de welpen
boskwartet gespeeld en daarna een brug en
toren laten bouwen van spekjes, spaghetti
en sateprikkers. De spekjes waren sneller op
dan er bruggen stonden, maar dat was
natuurlijk te verwachten.
De week erop hebben we de scouting
technieken

opgepoetst

met

een

postenspel. Verspreid door het bos hebben
de welpen leren vuur maken met Lowie en
met een flinke fik een touw doorgebrand
als ware Robinsons, zijn ze met Shere Khan
gaan navigeren op kompas, hebben ze
met Ikki en Baloe zelfbedachte woorden
doorgeseind met vlaggen en konden ze
met Hathi een flinke lading knopen onder de
knie krijgen.
Zaterdag 5 februari was het ‘Chaos in het Sterrenbos’. We hebben we Piloot & Boer gespeeld tot er geen piloot
meer gered kon worden, zijn we duizelig geworden van het piopalenspel met Ikkie & Hathi en is Baloe er drie keer ➡
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uitgerend door de welpen met een potje blikspuit. Tot slot hebben we vorige week

afscheid genomen van een van onze welpenleiding: Darzee (Silke). Ze ging eruit met een
knaller van een Jongens & Meiden opkomst. Er werden wedstrijdjes gedaan met allerlei
coole spellen. Woorden raden, skittles met rietjes opzuigen, ballondansen of supersnel drie
knopen leggen. En daarna was het tijd voor mega slijm festijn. Alle welpen konden hier
lekker vies worden want er was uiteindelijk overal zelfgemaakt slijm te vinden! Darzee,
namens de welpen en de welpenleiding ontzettend bedankt voor je inzet de afgelopen tijd.
Tot slot in deze editie van het welpen nieuws informatie over de opkomsten tot April 2022.

Opkomsten tot April 2022
Het wordt een weekend vol leuke scoutingactiviteiten en

19/02 Trappersbaan
Klimmen,
vaardigheden

klauteren,
die

je

behendigheid.
nodig

hebt

om

Allemaal
over

de

een

heerlijke

scoutingmaaltijd.

We

beginnen

het

weekend vrijdag 11 maart om 19.00 uur met een
opening en een kort avondprogramma. Zaterdag gaan

trappersbaan te komen. Ready, set… GO!

we op hike en zondag sluiten we om 12:00 uur het

26/02 Geen opkomst (vakantie)

weekend

weer

af.

Geef

je

op:

https://www.scoutingnienoord.com/algemeen/ouderkind-weekend/

05/03 Bosspellen in Norg
In het bos van Norg zullen we met Shere Khan lekker
rennen door het bos en coole spellen gaan doen. Meer

19/03 Libdubs & vlogs
Video camera’s in de aanslag. Tijd voor vloggen en

informatie volgt via e-mail.

libdubs!

11-12-13/03 Ouder Kind Weekend
In het weekend van 11 tot en met 13 maart vindt het
traditionele Ouder-Kind-weekend plaats in Bakkeveen
(Kampeerboerderij

‘The

Loryann’).

Een

gezellig

weekend voor iedereen èn het moment om van dichtbij
kennis te maken met de hobby van uw zoon of dochter.

26/03 Routetechnieken
Ook Welpen kunnen dwalen door het bos. Maar
vérdwalen willen we natuurlijk niet. Tijd om de
routetechnieken goed te oefenen! Bolletje pijltje,
strippenkaart

of

kruispuntenroutes

opkomst een makkie!

☝ Altijd de meest actuele informatie over de opkomsten en eventuele kampen? Kijk dan op:

https://www.scoutingnienoord.com/welpen/welkom-bij-de-welpen.
👋 🐺 Tot zaterdag! Groetjes van de welpenleiding!

zijn

na

deze

