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Beste Eburonen, Sunici, ouders en verzorgers,  
 
Het is weer tijd voor een nieuwsbrief om 
terug te blikken op de laatste programma’s 
van 2021 en alvast te kijken wat 2022 ons 
allemaal brengt.  
 
In plaats van ons herfstkamp zijn we een 
dagje naar het Steinerbos gegaan. Daar 
hebben we zowel binnen als buiten heerlijk 
kunnen spelen! De week daarna kwam er 
een piet op bezoek, die samen met ons 
pietengym ging doen. Lekker klimmen en klauteren over het parcours.  
Ook hebben we kerstkaarten gemaakt met gedichtjes erin voor ouderen. Deze zijn we 
samen met het vredeslicht langs gaan brengen bij Bunderhof, waarna we zelf mochten 
genieten van een lekkere warme chocomel. 
Het eerste programma van 2022 zijn we knallend in gegaan. We hebben namelijk onze 
eigen rakketten gemaakt van flessen, aangezien we met oud en nieuw geen vuurpijlen 
mochten afschieten. Deze hebben we op het HK versierd en klaar gemaakt om te 
lanceren. Daarna zijn we naar het park gegaan en hebben we deze heel hoog 
afgeschoten. De kou was iets minder fijn, maar dat kunnen wij welpen wel aan! 
 
We hebben ook helaas wat minder fijn nieuws. Onze lieftallige leiding Sil gaat ons begin 
februari verlaten. Wij vinden dit allemaal heel erg jammer. Maar Sil zal vast nog 
regelmatig terugkomen om te helpen. En wie weet komt er wel een andere leuke leiding 
voor in de plaats "#$% 
 
Belangrijke data: 

- We willen natuurlijk heel graag met jullie op kamp! Momenteel kan dat helaas niet 
en het is ook maar de vraag of dat 19-20 februari wel kan. Als de maatregelen het 
niet toelaten om in februari op winterkamp te gaan, zullen we 26-27 maart op 
kamp gaan (als het dan wel weer kan). Houdt beide weekenden vrij, zodat je hoe 
dan ook mee kan op kamp. 

- Ook hebben we ervoor gekozen om de ouder-kinddag van 19 maart te verplaatsen 
naar 2 juli. Dit i.v.m. de maatregelen en het mogelijk verplaatste kamp. 

 
Wij hebben als leiding erg 
veel zin in alle leuke 
programma’s die zullen gaan 
komen. Wij hopen dat jullie er 
net zoveel zin in zullen 
hebben. 
 
Liefs, jullie leiding 
Vera, Driek, Ella, Sil, Ivo en 
Alex 


