Beste ouders,

Binnen enkele weken is het zover, van 27 tot 29 april vertrekken de welpen op weekend! Natuurlijk
komt hier het een en ander bij kijken. Wij brengen jullie dan ook graag op de hoogte van de
belangrijkste dingen. In de bijlage kan je alvast een lijst vinden van wat de kinderen best
meenemen.

Om op de weekendplaats te raken gaan we carpoolen. Daarvoor spreken we vrijdag om 17u30 af
aan de scoutslokalen. De kinderen, chauffeurs en enkele leiding zullen van daaruit vertrekken naar
de weekendplaats. Het is ongeveer een uurtje rijden. Op zondag zullen we dan ook al carpoolend
terug naar huis vertrekken. Hiervoor worden enkel de chauffeurs voor de terugrit verwacht tussen
15u30 en 16u op de weekendplaats zelf. Het is dan de bedoeling dat ze de kinderen afzetten aan de
scoutslokalen waar enkele leiding aanwezig zal zijn. De andere ouders kunnen hun kinderen
ophalen aan de scoutslokalen rond 16u45.

Omdat het meegeven en invullen van strookjes voor een carpool altijd nog al een gedoe is doen we
het dit jaar online. Via deze link kan je invullen wanneer je kan rijden en hoeveel plaatsen je hebt.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RaTqp8cNUKPKB2LUZqfwLaBaK_alDhnbNs88tpukc_s/
edit?usp=sharing
Wat betreft het eten, voorzien wij zowel vrijdagavond als zaterdagavond warm eten. Zondag zal dit
niet het geval zijn aangezien we al om 16u vertrekken.

In verband met de locatie zelf:
Adres: Bel 237, 2440 Geel

Inschrijven kan via de onderstaande link:
http://leeuwkens.xyz/index.php/welpenweekend/

Om in te kunnen schatten hoeveel eten we moeten voorzien en hoe groot onze spelletjes moeten
zijn, zou het helpen om dit zo snel mogelijk te doen.
De kostprijs voor het weekend is 15 euro per kind, de betalingsgegevens vind je ook terug via de
link voor de inschrijving.

Aarzel zeker niet om vragen te stellen! Dit kan zowel via mail als via sms (0497 81 16 45).

Groetjes,
Het welpenteam

