
NOVEMBER – DECEMBER - NOVEMBER – DECEMBER - NOVEMBER – DECEMBER  

 

JOEPIEEEE, voor ons gaat de scouts nog gewoon door         Laten we van de komende 

maanden dus nieuwe spetterende zondagen beleven en ons kei hard amuseren!  

 

1 november:  

Halloween, ‘t is mijn favoriete feest dan ben ik verkleed in een griezelbeest! 

Vandaag spelen we het heuse welpen Halloween spel! Haal je engste truccendoos 

en het griezelbeest in jou maar boven. 

 

7 november:  

OPGELET! Dit is een ZATERDAG! Vandaag gaan we op fakkeltocht, joepieeee! We 

spreken om 18u af op de scouts, en om 20u mogen jullie uitgeput van het 

wandelen terug naar huis.  

 

15 november:  

Helaas gaat dit jaar pannenkoeken-weekend niet door        MAAARRR niet 

getreurd liefste welpjes, wij hebben voor jullie het ultieme pannenkoeken-spel in 

petto!  

 

22 november:  

Sleeëeeeen!!!! Meer uitleg over wat we gaan doen is hier niet bij nodig       

Vergeet allemaal jullie slee natuurlijk niet mee te nemen!  

We spreken om 14u15 af aan de wijngaardberg, om 17u15 mogen jullie terug 

naar huis.  

 

29 november:  

Wat is de scouts zonder zijn klassieke spelletjes? Om deze in stand te houden 

spelen wij vandaag de klassieke pleinspelen. 123... Allemaal komen!  

  



6 december:  

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. Mijn beste vriend, mijn beste vriend, de 

vriend van ieder kind! Vandaag komt Sinterklaas op bezoek vanuit Spanje, laten 

we eens checken in zijn grote boek of jullie ook dit jaar braaf zijn geweest. 

 

13 december:  

Scouts, dat is groen, groen zijn de bomen, de bomen zijn het bos: vandaag spelen 

wij een bosspel, ravotten maar!  

 

20 december:  

Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way … Het is bijnaaaa Kerstmis!!!! Laten we 

dat vieren met een meeegaaaa Welpen-Kerst-Feestje!  

We spreken van 14-16u af op de scouts en vergeet geen cadeautje mee te 

nemen! (van 2/3 euro)  

 

Heb je even genoeg van je mama/papa/broertjes/zusjes/... Hou je rustig op jezelf 

bezig door op de volgende pagina de kleurplaat mooi te maken! En tot alle 

komende zondagen liefste welpjes!  

  



 

 

 


