November 2020
Hoi Shanti’s,
Nu de klok weer is verzet en het mindere weer er weer aan
komt, hebben wij hier weer het 3e junglenieuws van het
seizoen. Lees het goed door, er staan veranderingen van
tijd en locatie in.
Programma’s:
Za 07-11 (10:15u – 12:45u)
Geld + briefje weekendkamp inleveren in envelop!!
Trek vandaag je laarzen maar aan, want we gaan een tocht
lopen. Je mag vandaag ook een schepje meenemen. LET
OP we verzamelen vandaag op de parkeerplaats bij
berkendonk.

Weekendkamp 20-11 / 22-11
Wanneer je mee op kamp gaat krijg je op een ander
moment hier nog meer informatie over. Als je niet mee gaat
op kamp dan is er geen groep.
Za 28-11 (10:15u – 12:45u)
Deze ochtend vieren wij Sinterklaas!! Wat
we deze ochtend allemaal gaan doen blijf
nog even een verrassing.
Belangrijke data:
- 07-11 Brief + geld weekend
kamp inleveren
- 20-11 t/m 22-11 Weekendkamp
- 05-12 GEEN groep i.v.m. Sinterklaas
Hieperderpiep:
Deze maand hebben we 2 jarige.
Hartelijk gefeliciteerd!!
11-11
28-11

Lana
Tess

8 jaar
8 jaar

Facebook-pagina:
Op onze besloten pagina ‘Shantiwelpen
Scouting Leonardus’, delen wij leuke
feitjes, foto’s van groepsbijeenkomsten,
het Jungle Nieuws en andere info. U kunt
u via facebook aanmelden bij onze site!

Parkeren

Za 14-11 (10:00u – 11:30u)
Deze ochtend gaan we spelen in het bos. LET OP we
hebben een andere groepstijd, omdat Sinterklaas vandaag
aankomt in het land. We verzamelen bij de Steile fietsbrug
in Dierdonk. Normaal verzamelen we bij de brug. Wij willen
jullie nu vragen om voor aan het pad afgezet te worden,
papa/mama kan dan meteen weer doorrijden (hier staat
ook de leiding).

Contact Shantiwelpen:
Akela:
Lonneke Hofmans
Bagheera:
Maureen Arts
Baloe:
Janne van Stiphout
Malchi:
Linda Bouma
Mang:
Luc Meulendijks
Mysa:
Anneke Backx
Raksha:
Anouk de Greef
Hofke van Binderen

Afmelden per telefoon/app zaterdag vóór 09:30u bij Mysa
Op maandagavond tussen 19.30u en 21.00u kunt u ons
ook bereiken op
‘t Hofke van Binderen
Binderen 4 - Helmond
0492-549887
Ons mailadres: shantiwelpenleonardus@hotmail.com.

