Shantis

Scouting Fons Olterdissen

Onze speltak

Spelen in de Jungle

Ben jij tussen de 7 en 11 jaar?
Vind je het leuk om iedere week
iets spannends te doen en
grappige dingen te leren, samen
met andere kinderen van jouw
leeftijd? Kom dan bij de Shanti’s
en speel mee in de jungle!
Samen met de figuren uit
Jungleboek
beleven
we
wekelijks de leukste avonturen
☺. De activiteiten die we doen
zijn heel divers. De ene keer
gaan we lekker koken of
knutselen terwijl we de andere
keer een super vet spel in het bos
spelen.

Tijdens de opkomsten spelen we
als Shanti samen met haar
vriendjes Baloe, Bagheera, Rikki
Tikki Tavi, Marala en vele
anderen in de jungle. In de jungle
is er altijd wat te doen. Elk dier
heeft z’n eigen wijsheden en
favoriete
bezigheden.
Chil
vertelt de welpen bijvoorbeeld
alles over vogels en Raksha weet
weer veel over de verschillende
dierensporen in de jungle. Met
Marala zingen de welpen een
leuk liedje en met de schildpad
Oe leren ze alles over de
onderwaterwereld.

Over Scouting

Kom eens kijken

Scouting is een wereldwijde
organisatie van ruim 38 miljoen
leden.
Scouts
leren
in
groepsverband te werken door
middel
van
o.a.
spel,
handvaardigheid, actie, sport,
expressie en natuur. Het is een
zeer leuke vrijetijdsbesteding.
Scouting Fons Olterdissen is een
van de oudste verenigingen van
de Maastrichtse wijk ‘De Heeg’.
We hebben een mooi eigen
clubgebouw in het parkgebied
aan de zuidkant van de wijk.
Naast Shanti’s zijn er Bevers,
Welpen, Scouts, Explorers en
Pivo’s.

Lijkt scouting jou leuk? Kom dan
een keer vrijblijvend en gratis
kijken ☺. We hebben elke
zaterdag van 9.30u tot 11.30u
opkomst. Aanmelden kan door
een mail te sturen naar
contact@olterdissen.nl, maar is
niet noodzakelijk. Je mag in
totaal
vier
weken
gratis
proefdraaien.
De
reguliere
contributie bedraagt na de
proefperiode 9 euro per maand.

Scouting gebouw "de Slek"
Maastrichterweg 5, 6228XT Maastricht
www.olterdissen.nl

