WELPEN
JANUARI – FEBRUARI

5 januari: 14 – 17u
Kom dat zien, kom dat zien! Vandaag spelen we het vetste thema
spel van 2018! Jawel, het Fortnite thema-spel. Waar ga je landen?
Heb je de busdriver wel bedankt? Welk wapen zal je vinden?
Hoeveel kills zal je halen? Dat zullen we allemaal deze zaterdag te
weten komen.

12 januari: 14 – 17u
Vandaag bevinden we ons in de map van fortnite. Je
kan solo, duo of squad spelen. Het is 1 tegen allen,
maar ook allen tegen 1. Wees op je hoede, maar help
elkaar ook. Vorm teams om zoveel mogelijk
opdrachten tot een goed einde te brengen. Kronen
jullie zichzelf tot DE fortnite-squad?

26 januari: 14 – 17u
19 januari: 10 – 12u30
De veer kan niet altijd gespannen staan en wat is er beter
dan een goeie relax-sessie aan het zwembad van Paradise
Palms?! Of ga je toch voor die van Lazy Links? Jaja, haal
allemaal maar die zwembroeken en snorkels boven want
vandaag gaan we zwemmen!
NEEM ALLEMAAL 3 EURO MEE!!
adres: Leopold II-laan 18 a, 9200 Dendermonde.

Zo nu en dan kan fortnite al eens op de zenuwen
werken. Zeker wanneer het op het laatste een 1
vs 1 gevecht is en de andere medespeler zich
verstopt(campt) in een struik, nl the LEGENDARY
BUSH. Niets vervelender als dat. Leg die game
daarom maar even aan de kant en kom samen
met ons gezelschapspelletjes spelen!

2 februari: 14 – 17u
Turen, turen en nog eens turen. Blijf steeds alert en zoek overal. Vandaag doen we niets minder
dan een fotozoektocht. Een goede fortniter heeft een echt arendsoog en kan vijanden in
Haunted Hills al vanaf Paradise Palms zien, dus we rekenen erop dat deze fotozoektocht een
makkie wordt.

10 februari
ERROR, ERROR, ERROR. Er wordt gewerkt aan de
game waardoor het spel niet kan gespeeld
worden. Onze excuses voor het ongemak.
Vandaag is het geen vergadering. In plaats
daarvan is er een megasuperdemaxcoole
winterwandeling. Alle ouders, vrienden en familie
zijn van harte welkom!!
16 februari: 14 – 17u
Hoe hoog is de Polar Peak? Wanneer werd
Fortnite uitgebracht? Wat was het eerste dansje
van Fortnite? Denk jij de antwoorden op deze
vragen te weten? Kom dan zeker naar onze quiz en
wordt de allesweter van Fortnite want vandaag
gaan we QUIZEEEEEENNNNNN!!!

23 febrauri: 14 – 17u
Vandaag bevinden we ons in Wailing Woods. Een dichtbebouwd bos waar we een
megacool bosspel gaan spelen. Heb jij de skills om het andere team volledig te
domineren en hun kamp volledige te vernietigen? Raap dus zeker die RPG’s en
grenade launchers op en VAL AAAAAANNNN!!!

Wist-je-dat….







De welpen kei goed fortnite dansjes na kunnen doen?
Naar de scouts komen veel leuker is dan fortnite spelen?
Warre later een rap-carrière kan beginnen?
De welpen minder beir zijn als ze voor de Sint staan?
Victor goed kan masseren?
De kabouters niets zijn in dikke berta tegenover de welpen?

Dat was het dan voor dit spiespunt!

Een stevige linker, de welpenleiding
Charlotte, Eva, Emma, Lander, Pieter, Arthur, Kerim, Sam en Sander

