December 2020 & Januari 2021
Hoi Shanti’s,
De feestdagen staan weer voor de deur!!! Hier is al weer
het 4e JungleNieuws van het seizoen. Lees het goed door,
dit JungleNieuws is voor 2 maanden.

Za 02-01 (10:15u – 12:45u)
Je hoeft vandaag je uniform NIET aan! Je mag vandaag op
je aller sjiekst binnenkomen in ons Shanti-Casino-Royal.
Denk aan feestkleding, mooie kapsels en make-up en test
je geluk in het roulette en andere kansspelen!

Programma’s:
Za 05-12 GEEN GROEP i.v.m. Sinterklaas
We hebben vandaag geen groep i.v.m. Sinterklaas.
Za 12-12 (10:15u – 12:45u)
Leer even alles wat je kunt vinden op google uit je hoofd,
want vandaag heb je alle kennis die je hebt nodig voor een
leuke quiz! Wie zijn de slimste meisjes van de Shanti’s?

Za 19-12 (10:15u – 12:45u)
Trek je stevige schoenen en oude, warme kleren aan. We
gaan vandaag de bossen weer in. We verzamelen bij de
steile fietsbrug in Dierdonk.

Za 09-01 (10:15u – 12:45u)
Deze ochtend gaan we naar de gymzaal. Jullie worden dan
met je gymspullen verwacht bij de gymzaal van de
toermalijn bij de ingang aan de Reigerlaan. Ook kunnen
jullie hier weer opgehaald worden.
Za 16-01 (10:15u – 12:45u)
Deze ochtend worden jullie
allemaal in de watten gelegd.
Nu al die feestdagen eraan
komen moeten jullie er mooi en
verzorgd uit zien. Dat komt
allemaal goed op deze Beauty
ochtend. Neem allemaal een
handdoek van thuis mee!!
Deze kan je gebruiken om je
gezicht en huid mee af te
drogen.
Za 23-01 (10:15u – 12:45u)
Vandaag staat alles in het teken van dans, muziek en
toneel.
Za 30-01 (10:15u – 12:45u)
We spelen vandaag veel spelletjes in kleine teams tegen
elkaar. Wie is de beste met pingpong of een kaartje
leggen. We zullen het zien!!

Za 26-12 GEEN GROEP i.v.m. kerst
We hebben vandaag geen groep i.v.m. 2e kerstdag.

Belangrijke data:
- 05-12 GEEN groep i.v.m. Sinterklaas
- 26-12 GEEN groep i.v.m. Kerst
- 9 t/m 11 april weekendkamp
Hieperderpiep:
Deze 2 maanden hebben we 3 jarigen.
Gefeliciteerd allemaal!!
09-01
14-01
26-01

Elin
Lenne
Sterre

10 jaar
9 jaar
10 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!

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

0492-549887

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.

