Apeldoorn, 26 januari 2022
Betreft: Algemene informatie Mowglihorde
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Mowglihorde,
Sinds enige weken is het nieuwe halfjaar van het scoutingseizoen aangebroken. Dit betekent dat wij voor het komende
halfjaar een nieuw programma hebben vastgesteld. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste punten met
betrekking tot de opkomsten. Daarnaast vindt u wat algemene informatie over de gang van zake bij de Mowglihorde.
Opkomst
De opkomst start om 14:00, daarvoor is het fijn als de welpen rond 13:45/13:50 aanwezig zijn. De opkomst duurt tot
16:30. Wij verwachten iedereen in compleet uniform: blouse en das. Op de volgende pagina is te zien waar alle
badges en insignes op de blouse horen. Elke week heeft één nest corvee na de opkomst. Dit betekent dat dit nest
na de opkomst de leiding helpt met dingen als afwassen en vegen. Als uw zoon corvee heeft, zal hij iets later klaar
zijn. Het corveerooster staat onderaan deze pagina.
Afmelden
Als uw zoon een keer niet aanwezig kan zijn, ontvangen wij graag 24 uur vòòr de opkomst een afmelding per mail
zodat wij daar rekening mee kunnen houden voor het programma. Het mailtje kan gestuurd worden naar
mowglihorde@sw3lbp.nl.
Speciale opkomsten
Een aantal keer in het halfjaar zijn er speciale opkomsten. Meer informatie over deze opkomsten volgt t.z.t. via de
mail. Hieronder staan al wel de data zodat u deze alvast in de agenda kunt zetten.
o 5 maart
GEEN OPKOMST
o 25-26 maart
weekendkamp
o 23 april
Sint-Joris
o 30 april
GEEN OPKOMST
o 14 mei
open dag
o 20-21 mei
ouder-kind-kamp
o 28 mei
GEEN OPKOMST
o 18 juni
zaterdagavond-opkomst
o 9-14 juli
zomerkamp
Helper
Gids
Nesten
Alle welpen zijn onderverdeeld in nesten. Iedere welp heeft een nestteken in de kleur van zijn nest. Elk nest heeft een
gids (G) en een helper (H). De gids en helper hebben naast het nestteken ook handjes. De helper heeft alleen de
rechterhand, de gids heeft zowel de linker- als de rechterhand. Als het nestteken en/of de handjes (nog) niet kloppen
horen wij het graag. Als een welp stopt, overvliegt naar een volgende speltak of wanneer hij van nest wisselt
zien we graag het nestteken en de handjes terug. Dit om te zorgen dat we niet zonder komen te zitten. Het nestteken
en de handjes horen tussen het hordebandje en de regiobadge.
De nestverdeling en het corveerooster:

Corvee

Rood
Wout (gids)
Pim (helper)
Tygo
Viggo
Milan
Alexandre
Timo
05-02
14-05
26-02
25-06
02-04

Groen
Maarten (gids)
Thomas (helper)
Huib
Jerome
Leandro
Gijs
Diaz
12-02
04-06
12-03
02-07
09-04

Blauw
Nick D (gids)
Vince (helper)
Thijs
Matthijs
Niels
Nick H
29-01
19-02
19-03

07-05
11-06

Openen en sluiten
Voordat we beginnen met de opkomst openen we bij de Raadsrots. Eerst zingen we met zijn allen het welpenlied.
Vervolgens wordt een welp uitgekozen om de welpenwet op te noemen. Ook bij het sluiten hebben we een korte
tekst. Hieronder zijn alle teksten na te lezen.
Opening
(iedereen staat in zijn nest)
Leiding: Yala!
Welpen: Hi!
(iedereen gaat in een kring staan)
Welpenlied
We zijn weer in de jungle, (handen in de zij)
We gaan op avontuur, (stap naar voren)
Doen supergave dingen, (blijven staan)
Iets anders ieder uur, (stap naar achteren)
Slingeren aan lianen, (pak een liaan vast)
Trotseren de rivier, (maak een roeibeweging met een peddel)
Speuren door de jungle, (houdt je hand boven je ogen)
Zijn vriend van mens en dier! (pak handen van je buur vast)
Yalahi! (spring en gooi je armen in de lucht)
Welpenwet:
(doe een stap naar voren)
Een welp speelt samen met anderen in de jungle.
Een welp is eerlijk, vriendelijk en zet door.
Een welp zorgt goed voor de natuur.
(welpensaluut)
Sluiting
(iedereen staat in een kring met de linkerarm over de rechterarm)
We verlaten nu de jungle,
Maar komen zeker terug
Yalahi! (gooi je armen in de lucht)
Insignes
Sommige opkomsten staan in het teken van het verdienen van insignes. Deze krijgt de welp voor op zijn blouse en hij
mag deze houden. Ook mag een welp thuis aan de slag gaan met een insigne. Als er interesse is kan dat bij ons
aangegeven worden. Kijk vooral eens op https://www.scouting.nl/downloads/scoutingspel/welpen/insignes voor
informatie over de insignes. Zowel insignes die tijdens de opkomsten worden behaald als insignes die thuis worden
behaald worden bekostigd door de groep.
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij die graag. U kunt altijd op ons afstappen of een mail sturen naar
mowglihorde@sw3lbp.nl.
Graag zien wij u binnenkort op het terrein.
Met vriendelijke groet,
De Mowglihorde-leiding
Jacala
Johan Zwart
06-34936079

Hathi
Vincent van Essen
06-24740385

Kaa
Indra Stücklschwaiger
06-10297043

Rama
Lukas Zandsteeg
06-37296896

Rikki-Tikki-Tavi
Josien van de Hesseweg
06-29870064

E-mailadres
mowglihorde@sw3lbp.nl

