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Aan:
Van:
Betreft:

Welpen, ouders en verzorgers
Welpen leidingteam Hanckema
Programma 8 januari t/m 16 april

Beste welpen, ouders & verzorgers,
We hebben het eerste half jaar achter de rug, met een geslaagd kamp, samen met jullie
papa’s en mama’s. We hebben hutten gebouwd en eitjes gebakken…
Voor het komende kwartaal hebben we het programma toegevoegd. Wel een kleine
kanttekening, we weten niet hoe corona zich ontwikkeld en welke maatregelen de overheid
hierbij neemt. Wij hopen 8 januari te kunnen starten met de opkomsten. Mochten de
nieuwsberichten anders zijn, dan laten we dat zeker weten.
Wat gaan we allemaal doen…. we gaan leren samenwerken, kijken of jullie de weg naar huis
kunnen vinden, op bezoek bij de boer en natuurlijk nog veel meer.
Al met al gaan wij er een gezellig, stoer, uitdagend seizoen van maken.
Over een aantal opkomsten is er belangrijke aanvullende informatie te vinden onder het
programma.
Wij hebben er zin in!

Programma

Datum

Wat gaan we doen?

Waar?

8 jan

Eerste opkomst nieuwe jaar, lammetjes
tellen in Balloo

Schaapskooi Balloerveld

15 jan

Vuurvliegjes

Clubgebouw

22 jan

Teambuilding

Clubgebouw

29 jan

Onderzoeksdag

Clubgebouw

5 febr

Alles rondom een vuurtje

Clubgebouw

12 febr

BP tocht

Oranjewoud (nabij
Heerenveen)

19 febr

Vakantie

-

26 febr

Samen een middagje naar Afrika

Clubgebouw

5 maart

Violen actie

Clubgebouw

12 maart

Samen in en daarna uit de knoop

Clubgebouw

19 maart

Route technieken deel 1

Clubgebouw
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26 maart

Route technieken deel 2

Clubgebouw

2 april

Route technieken deel 3

Clubgebouw

9 april

Een kijkje op de boerderij

Nadere informatie volgt

16 april

Eerst knopen, dan koken

Clubgebouw

3 t/m 6-6

Pinksterkamp

Marnewaard, Lauwersoog

18 t/m 22-7

Zomerkamp

Labelterrein Dwingeloo

Aanvullende informatie opkomsten:
8-1 Balloërveld
Samen met de scouts gaan we het Balloërveld ontdekken, al zullen de scouts
linksom gaan en wij rechtsom, of net andersom
. We zien jullie graag om
10.00 uur bij de schaapskooi van het Balloërveld. Jullie ouders kunnen hier of
bij “Kampsheide” ook een mooie wandeling maken of gezellig even shoppen
in Assen (als dit weer kan en mag).

12-2 BP-tocht
Samen met vele andere scouts lopen we een wandeltocht van 5 km uitgezet door
Scoutinggroep de Polaris uit Heerenveen. Deze tocht wordt al jaren in regio Fryslân
georganiseerd en wij gaan ook mee doen. Graag horen we van jullie wie er mee wil lopen.
Zodra wij onze start tijd weten, laten we dit zo snel mogelijk weten.
Hiervoor vragen wij een eigen bijdrage van €2,-

5-3 VIOLENACTIE
Ook dit jaar gaan we samen met de Welkoop in Marum violen verkopen. De opzet zal
dit jaar vergelijkbaar zijn met afgelopen jaar, alleen kan jullie bestelling nu doorgegeven
worden via de webshop.
De opbrengst zal net als vorige jaren voor onze club zijn!!
5 maart worden de door jullie verkochte viooltjes bij jullie thuis bezorgt!! Informatie brief volgt na deze brief.
9-4 Een kijkje op de boerderij
Verder informatie over deze opkomst volgt nog
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Maandag 18 t/m vrijdag 22-7 Zomerkamp

Vrijdag 3 t/m maandag 6 juni
In het weekend van Pinksteren gaan we met de hele
groep een weekend op kamp.
Onze wens is om deel te nemen aan het Noordelijk
Pinkster Kamp. Graag weten wat NPK is… neem
vast een kijkje op de website
https://noordelijkpinksterkamp.nl/

Dit seizoen hebben we een kampeerveld
gereserveerd op Labelterrein Dwingeloo, al is de
definitieve bevestiging nog niet binnen… Maar we
hebben goede hoop, ben je wel al nieuwsgierig
waar je dan heen gaat kijk dan eens op:
https://dwingeloo.scouting.nl/
We hebben een aanvraag gedaan voor het veld
“Uilenbos”. Verdere informatie volgt.

Verdere informatie volgt

Mochten er vragen zijn dan kunnen jullie altijd contact met ons
opnemen via de mail of telefonisch op onderstaande telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,

Welpen leidingteam Hanckema
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