WELPEN
ZON 20/09: Vandaag kunnen jullie laten zien hoe avontuurlijk jullie zijn
tijdens het bosspel!

ZON 27/09: Op de scouts zeggen we vaak: ‘hoe vettiger, hoe prettiger!’.
En dat gezegde gaan we vandaag zeker waarmaken, want het is DOOP!
Doe zeker slechte kleren aan die vuil mogen worden en neem eventueel
propere kledij mee.

Scouts en Gidsen Zandstuivers Pulle
presenteren:

AFHAAL
Kaas- en wijnavond
op 24 oktober!

Papierslag
ZON 04/10: We spelen vandaag 1 tegen allen, dus zie dat je goed in form
bent!

ZON 11/10: Ben jij al een scouteske welp? Na vandaag zeker wel! We
gaan typische scoutsdingen doen zoals sjorren, vuur maken,…

ZON 18/10: Hopelijk kennen jullie de buurt van Pulle al goed, want we
gaan een dorpsspel spelen!

ZON 25/10: VRIJE ZONDAG. Kom zaterdag 24/10 lekkere kaasjes halen op
onze AFHAAL kaas en wijnavond!

Op zaterdag 17 oktober komen de Scouts en Gidsen van
Pulle vanaf 9:00u uw oud papier ophalen.
Gelieve uw papier stevig verpakt aan de straat klaar te
zetten.
Mensen die buiten Pulle wonen, kunnen hun oud papier op
deze dag zelf naar het dorpsplein van Pulle brengen.

SCOUTS IN TIJDEN VAN CORONA!
We vragen om je kinderen niet te
laten deelnemen aan activiteiten
wanneer ze 3 dagen ervoor ziek
zijn geweest.

COMMUNICATIE
Word lid van de welpengroep op Whatsapp! Hier
posten we informatie over de activiteiten.
https://chat.whatsapp.com/EEX0N7ME05dJOSd0co6
uV1

We delen onze scouts op in 4
aparte
bubbels.
Kapoenen,
Kawellen, Jonggivers en Givers.
Leiding zit bij in de bubbel. Zo
spelen er maar 2 bubbels per
locatie. We komen wel steeds
samen aan het lokaal.

Handen wassen wordt een
prioriteit bij elke activiteit. Voor
en na worden steeds de handen
gewassen.

Leden vanaf jong gids/verkenner
zijn verplicht om met een
mondmasker in de formatie te
staan. Ook ouders zetten een
mondmasker op wanneer ze leden
komen afzetten

