Helabakes, dag stoere/lieve (schrap zelf maar wat je niet wilt zijn)

Leeuwen,

Ons eerste trimester zit er helaas al op, hoe jammer.. Maar.. wat vond je ervan, deden we
wat ons best? Je mag ons dat altijd laten weten door bvb: GI-GAN-TISCH veel snoepjes te
geven aan uw favoriete leider/leidster. Natuurlijk aanvaarden we ook mooie tekeningen
maken met een leuke beer op (ik zeg maar wat eh!), het is alleen een beetje jammer dat je
papier niet opeten kan :(
Oke nu dan het serieuze werk, ziehier onze planning voor een geweldig tweede semester,
hou u vast aan de takken van de bomen want ik verzeker u het gaat wat geven!
Zondag 26 november: Talentenshowvergadering

Dat Bagheera gigantisch goed op de playstation kan spelen en DE nummer één is in het
hardlopen, dat wisten we natuurlijk al. Dat Hathi ook wel eens een dierenfluisteraar wordt
genoemd is natuurlijk ook geen nieuwtje meer (voor diegene die dat nog niet wisten, vraag
het hem maar! Hij spreekt namelijk: Olifants, Bijs, Honds, Kats, Mugs en ja eigenlijk bijna
alles behalve Worms, dat moet hij nog een beetje doorgronden..).
Jacala kan ongelooflijk goed zingen, ze wordt wel eens de Celine Dion van Sint-hubertus
genoemd, omdat ze ZO goed is!
En tot slot heb je nog Baloe, achja die zal waarschijnlijk ook iets kunnen.
Maar wat kan jij?! Dat is wat dat ons interesseert, we gaan ons uiterste best doen om dit
deze vergadering te weten te komen.

Zondag 3 December : De Sint-vergadering
De leiding heeft stress.. Omdat wij weet hebben van stoute leeuwen die nu en dan wel eens
meer vier-uurtjes vragen dan voorzien is. Hopeijk weet die oude man er niks van! Weet je
wat? Zullen we hem echt SUUUUPER goed verwelkomen zodat het allemaal niks uitmaakt
voor hem, dan zal hij misschien iedereen wat lekkers geven!
Btw: als je denkt een betere zwarte piet te zijn dan deze die gaan komen, verkleed je alvast!
Ik hoorde namelijk dat hij wat nieuwe werknemers zoekt. Zo staat de functie: ITconsultantzwartepiet nog vrij, wie weet iets voor jou eh!

Vrijdag 8 December : De DRIE biggetjes -vergadering
Joepii vrijdag vergaderingen beginnen terug!!! Op een vrijdag avond leest de leiding al vaak
eens een sprookje voor het slapen gaan. Nu lazen we over laatst het verhaal van de DRIE
biggetjes en de grote boze wolf En wij dachten die biggetjes kunnen helemaal niet zo goed
bouwen als onze welpen kampen kunnen bouwen.
De wolf zei : We zullen zien….

Vrijdag 15 December : Feestje-vierenvergadering
Cola, chips ,fanta , chocolade, lichten, toffe muziek en veeel feest gangers. Op deze
vergadering gaan we helemaal los. Breng jullie tofste feest attributen mee en trek de gekste
verkleedkleren aan en maak je klaar voor een heus feestje.

Vrijdag 22 December : KERSTMISvergadering
HOHOHOHO De kerst man is op de scouts geweest en heeft gevraagd of jullie niet lekker
willen samen zijn vanavond en cadeautjes willen uitwisselen. Breng allemaal een cadautje
mee ter waarde van max 5 euro en verras jouw medewelp.
Vrijdag 29 December : Kookvergadering!
De zure smaak van dat gele ovaal vormige Fruit. Niet te weerstaan op kaaskroketjes en
lekker bij de cola. Een culinaire vergadering waar alles draait en keert rond de de citroen.

Vrijdag 5 Januari : De zevensprongvergadering
Hebben jullie er al van gehoord? Het liedje De zevensprong? Het is de tophit van dit
moment. Het gaat over edel mannen en vrouwen die weldegelijk schitterend kunnen dansen
en aftellen naar het moment waarop ze meer kunnen gaan dansen. We leren jullie het liedje
zeker aan zodat je weer op de hoogte bent van de trends van dit moment.

Vrijdag 12 Januari : WACHT 17vergadering
Een vervlogen tijd met een programma die de leiding veel wijsheid heeft bijgebracht. Zoals
dat het soms beter is om even te wAchten dan alles rap en snel te willen doen. Onder de
spreuk geduld is een mooie deugd gaan we deze vergadering aan!

Vrijdag 19 Januari: negenvergadering
Het Getal 9 wat is het toch schitterend. Wij bij de leiding willen graag een dag
inlassen om dit getal te eren en dieper in te gaan over wat dit getal ons allemaal te
bieden heeft. En wees nu eens eerlijk het getal dat 3X3 vormt heeft toch enige
waardering nodig.

Vrijdag 26 januari: Zwemvergadering Hoi hoi welpies. “katachtigen houden niet van water”
is de grootste leugen die er bestaat . Wij gaan dat vandaag eens goed bewijzen dat dit
helemaal niet klopt!
Verdere info volgt!

ZATERDAG 10 Februari : kidsfunvergadering
Verdere info volgt, het wordt niet normaal leuk, dat weet ik wel al.

Zondag 18 Februari : Bagheera-verjaart-vandaagvergadering
Wist je dat Bagheera nu officieel de oudste leider is van de leeuwen. We gaan dit keihard
vieren! Breng deze keer een niet-berentekening mee voor hem (moet absoluut niet hoor
welpen, beren zijn nu eenmaal echt wel coole beesten!). Nu ja goed Bagheera wordt een
dagje ouder, dus ik denk dat we hem bij alles een beetje moeten helpen.
Toegelaten: ballonnen, toeteres, slingers en belletjes!
Niet-toegelaten: STIJKIJZERS!

Zondag 25 Februari : PANNENKOEKVERGADERING!
Ooohhh dit is zo leuk om pannenkoekenvergadering aan te kondigen! Het is dan ook
ABSOLUUT mjin favoriet! Oooooohhhhhh dat het maar rap 25 februari is!!
We maken pannenkoeken!!!!!!!!! En we kijken een film?! Dit is nu toch de meest geweldige
vergadering ooit?!

Vergeet zeker niet jullie uniform. Hier nog eens een herinnering aan hoe dit moet:

TOT OP DE VERGADERINGEN!
Met vriendelijke groeten
Jullie beste favoriete en leukste leiding
De leeuwenleiding:
Bagheera

0474912160

Hathi

0493030036

Baloe

0471276496

Jacala

0474731443

