Wolven maandbrief september – november
AAAAAAAHWOOOOEEEE
Liefste wolven en ouders,
De allereerste maandbrief voor de wolven van scouts Sint-Michiel is
een feit. Wij hopen dat jullie even enthousiast zijn als wij!
De maanden september, oktober en november zitten alvast goed
gevuld met alleen maar geweldige activiteiten!

Zaterdag 18 september: Wat doen we gewoonlijk tijdens de eerste echte
vergadering van het nieuwe scoutsjaar?? Natuurlijk, vandaag gaan we elkaar beter
leren kennen! Ken jij alle wolven al? Ja? Kom elkaar van 14u – 17u beter leren
kennen tijdens de kennismakingsspelletjes op den duiker.
Zaterdag 25 september: Vandaag is er helaas geen scouts… De leiding gaat op
planningsweekend om een fantastisch jaar ineen te steken! Tot volgende week!
Zaterdag 2 oktober: Wie is de ultieme survivaller van de wolven 2021? Ben jij dat?
Kom het te weten tijdens Expeditie Robinson vergadering van 14u – 17u op den
duiker.
Vrijdag 8 – zaterdag 9 – zondag 10 oktober: AAAAAHWOOOOEEEEE het is
weekend!!! Vrijdag 8 oktober spreken we om 19u af op den duiker tot zondag 10
oktober om 12u. Meer informatie volgt nog, maar schrijf deze datum alvast in je
agenda!
Zaterdag 16 oktober: We hopen allemaal op schitterend mooi weer, want wij gaan
van 12u – 17u op kooktocht! We spreken af aan de oude steenfabriek (Riststraat
20, 2300 Turnhout) in Turnhout, de leiding zal de wolven op staan te wachten. Al het
lekkers dat we gaan klaarmaken voorziet de leiding, maar vergeet jullie kookgrief
zeker niet mee te nemen!
Zaterdag 23 oktober: Welke mythen of broodjeaapverhalen kennen jullie die we
vandaag kunnen proberen te ontkrachten of juist bevestigen? Kan jij met je tong aan
je ellenboog likken? Hoe vaak kan je een papier plooien? EN er zijn nog zoveel meer
spannende, grappige, boeiende mythen te ontdekken samen met ons van 14u – 17u
op den duiker.
Zaterdag 30 oktober: Welke dag is het morgen…? Oooooh jaaaaaa Halloween!
Kom van 19u – 21u mee op griezeltocht, we spreken af op den duiker! Verkleden is
een must.

Zaterdag 6 november: Vandaag spelen we een bosspel. Niet zomaar een bosspel.
Het is dé klassieker van de klassiekers. Stratego! Val aan en verover de vlag! Wij
rekenen op een slimmen strateeg als jij! Van 14u – 17u op den duiker.
Zaterdag 13 november: Wij wolven zijn de allereerste in scouts Sint – Michiel
(aaahwooooeeee), maar we zijn gelukkig niet alleen! Vandaag leren we de wolven
van scouts Don Bosco Vosselaar beter kennen! Maak je klaar voor de battle van het
jaar! Kom met zen allen van 14u – 17u naar den duiker.
Zaterdag 20 november: Als Pacman ga je door het doolhof om alle witte puntjes te
verorberen, maar pas op voor de spoken, want als ze je pakken ben je uit. We ruilen
den duiker vandaag in voor Turnhout Stad. We spreken om 14u af op het grasveld
voor de Kuub en sluiten daar terug af om 17u.
Zaterdag 27 november: Kan jij met je team ontsnappen uit een kamer vol
mysterieuze raadsels en cryptische geheimen? Om 14u spreken we af op den
duiker. Hopelijk zijn jullie om 17u vrij geraakt om terug naar huis te kunnen gaan.
Zo dat was de maandbrief voor september, oktober en november! Wij hebben alvast
enorm veel zin in al deze activiteiten! Hopelijk jullie ook?

Als je vragen, sappige roddels of hilarische mopjes hebt, kan je altijd terecht bij ons,
ook via mail: wolven@scouts-sint-michiel.be
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