Scouts Velm - Kalender
Lieve leden en ouders
Een nieuw scoutsjaar is weer begonnen met vele leuke activiteiten op de planning! Al onze spelletjes
gaan door op Zo van 10u tot 12u (tenzij anders vermeld op de kalender!). We verzamelen steeds aan
de kerktrappen.
DATUM
16/01
23/01
30/01
06/02
13/02
27/02
06/03
13/03
20/03
27/03
03/04
10/04
17/04
24/04
01/05
08/05
15/05

GEPLANDE ACTIVITEIT
Nu dat we het nieuwe jaar zijn ingevlogen, vliegen we ook terug in de scoutsactiviteiten
Laat het groten ballenspel maar beginnen!
Eén, twee, drie start! De olympische spelen zijn begonnen
Wie, Wat, Waar is Kato?
Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw en wij houden van jou
Want kapoen zijn is plezant!
Zet je beste beentje voor en misschien word jij wel de beste kapoen der kapoenen
Laten we vandaag onze buikjes voleten met PANNEKOEKEN
Ken jij Velm als de binnenkant van je broekzak, dat ontdekken we vandaag met ons dorpsspel
Op verkenning in het bos van Velm
De wereld is een toverbol
Zijn jullie klaar voor het grote paaseirenspel?
Vandaag vieren we Pasen en is er dus GEEN vergadering
Het weerbericht voor vandaag: 100% kans op plezier!
We trekken er op uit à verdere info volgt nog
Vandaag leggen we al onze mamma’s eens goed in de watten. GEEN vergadering
De laatste echte scoutsvergadering voor dit scoutsjaar

De kapoenenleiding
Koen Pottie +32470619726
Lize Putzeys +32495996987
Kato Herbots +32 484 24 12 91
Tuur Borgers +32475612783
Sara Haesen +32 471 44 53 29
Maud Debaene +32476851897

Zet het in je agenda:
Scoutskamp 2022: 13 juli tot 24 juli 2022
Jaarlijkse BBQ: 7 mei 2022

Scouts Velm - Kalender
www.scoutsvelm.be voor info over ons, de nieuwe kalenders, contactgegevens,…
“Scouts Velm” voor info, foto’s en evenementen.

Zijn er vragen of heb je ons iets te melden, laat het ons zeker weten!
Stevige linker,

