FEBRUARI
De maand met 28 dagen

“Is februari nat en koel, dan is het in juli dikwijls heet en zwoel”
Zondag 3 Feb
De mega befaamde Nieuwjaarssouphé is vandaag. De welpen zelf
worden verwacht op de normale uren om 9u45 op het lokaal. Vanaf 12u
mogen de ouders het kind in zich terug laten opwakkeren en meedoen
met allerlei spelletjes. Erna is iedereen welkom om heerlijke soep te
drinken.
Nog een oproep aan ouders die hun “soepmaakkunsten” willen tonen
en ons willen helpen, jullie zijn altijd welkom om een pot soep te
brengen MAILEN KAN DAN NAAR: souphe@kriko-m.be
Zondag 10 Feb
Deze zondag trekken we terug de bossen in. Locatie van deze vergadering is De Puytvoet. De
Welpen worden om 9u45 verwacht aan het begin van de Puytvoetwegel. Om 12u30 is de
vergadering helaas al gedaan…
Zondag 17 Feb
17 Februari - ook bekent als de 48 dag van het nieuwe jaar; de dag dat het eerste
schip door het Suez kanaal voer; en de dag dat de groep werd opgericht dat later
het Rode Kruis ging worden – is het vergadering op het lokaal van 9u45 tot 12u30.
(misschien kan het je een voordeel opleveren als je weet welke dag het is vandaag… misschien ook niet...)

Weekend Vrijdag 22 Feb – Zondag 24 Feb
Het is Duoweekend! Spijtig genoeg betekent dit dat er geen vergadering is voor de
1e- en 2e-jaars.
Voel jullie maar speciaal 3e-jaars, dit weekend is exclusief voor jullie, en alle 3ejaars van alle scoutsen van ons district “Waas” (=> lees regio Waasland). Dit
wordt een top weekend! Meer info hieromtrent volgt in de uitnodiging die jullie
zullen krijgen.
Stevige linker,
De Welpenleiding
Marte, Hannah, Ce, Lode, Vince

Het kan je misschien een voordeel opleveren tijdens 1 van de vergaderingen als je de wet en het lied vanbuiten kent

WELPENWET:
Ik zeg wat ik voel, gruwel van vals gezwets,
bereik eerlijk mijn doel, zonder dat ik iemand kwets.
Ik respecteer alles wat leeft en de Kracht die leven geeft.
Ik voel me één, met de wereld om me heen.
Hou niet van nep en deel alles wat ik heb.
Want niemand is alles, niemand is niets, iedereen is altijd iets.
WELPENLIED:
Ja dat zijn wij welpen blij die zingen samen in de rij
wij spelen graag wij werken graag wij doen ons beste best, wij doen ons beste
best.
Een welpenbroek een bordeaux das, twee groene kousjes voor de was
een bruine trui vergeet hem niet zo zingen wij graag ons lied.
Ja dat zijn wij welpen blij die zingen samen in de rij
wij spelen graag wij werken graag wij doen ons beste best, wij doen ons beste
best.
En dat we van de kriko zijn daar zijn we trots op groot en klein
en komt ge ons tegen op een keer dan zijn we met eentje meer!
Ja dat zijn wij welpen blij die zingen samen in de rij
wij spelen graag wij werken graag wij doen ons beste best, wij doen ons beste
best.
De leiding doet de rest!

