KALENDER KAPOENEN 1

Lieve kapoentjes! Hier zijn we dan weer met een gloednieuw scoutsjaar
boordevol leuke activiteiten!

Zat 8 sept

Startdag: 14-16.30u
Het nieuwe scoutsjaar start officieel. Vrienden en vriendinnetjes die
nog niet in de scouts zitten, zijn ook zeker welkom! De ouders,
oma’s, opa’s… zijn welkom vanaf 16u voor een drankje en onze
grote openingsshow!

Zat 15 sept

Storm boven scouts Kortemark: 14-16u
Hoor je die donder al in de verte? Zie je de bliksemschichten al de
lucht doorklieven? Vandaag proberen we samen de boze
scoutsgoden te kalmeren!

Zat 22 sept

DOOP: 14-16u
Naar jaarlijkse traditie worden we nog eens goed vuil! Doe dus
zeker vuile kleren aan!

Zat 29 sept

Geen vergadering
De leiding is ontvoerd door buitenaardse wezens en kan even geen
leiding komen geven. Geen nood, we hebben een
ontsnappingsplan. Denk aan ons wanneer je vanavond in je bedje
ligt!

Zat 6 okt

Geen vergadering
De leiding is druk in de weer om het komende scoutsjaar voor te
bereiden. Volgende week zijn we weer van de partij!

Zat 13 okt

Ontmasker de moordenaar: 14-16u
Hou je van mysteries? Ben je een echte
Sherlock Holmes? Dan is deze
vergadering echt iets voor jou! Samen
lossen we een moordmysterie op.

Zat 20 okt

Vriendjesdag: 14-16u
Neem allemaal een vriendje mee van buiten de scouts. Zo leren we
nieuwe kindjes kennen en kunnen we samen leuke spelletjes
spelen!

Zat 27 okt

Regenboogspel: 14-16u
De wereld is zo veel mooier met een beetje kleur, en daar willen we
graag aan meewerken! Doe je meest kleurrijke kleren aan en wees
je artistieke zelf!

VRIJ 2 nov

Halloweenvergadering
Jaja, het is tijd om te griezelen en te spoken! Haal je beste
halloweenkostuum maar uit de kast, en trek je stoute
schoenen aan!

Zat 10 nov

BBQ
De voltallige leidingsploeg is druk in de weer om alles
klaar te zetten voor onze jaarlijkse BBQ. Iedereen is welkom!
Info over de BBQ volgt later.

17-18 nov

Weekend!
Meer info volgt.

Zat 24 nov

Geen vergadering
We rusten wat uit van ons spetterend weekend!

Zat 1 dec

Sinterklaas: 14-16u
Sinterklaas komt op bezoek bij scouts Kortemark. Zijn alle
kapoentjes braaf geweest dit jaar?

Zat 8 dec

Kook –en gezelschapsspelvergadering: 13u-16u
We slaan de handen in elkaar en koken samen allerlei lekkers. Nog
een gezelschapsspelletje erbij, en de dag kan helemaal niet meer
stuk.

Vrij 14 dec

Kerstfeestje: 19-21u
Omdat het bijna kerst is, willen wij dit ook graag
vieren met de kapoentjes. Breng een cadeautje
mee van 3 euro.

Zat 23 dec

Geen vergadering
De leiding doet nog de laatste kerstinkopen.

Zat 30 dec

Geen vergadering
We wachten vol spanning op het nieuwe jaar!

Een stevige scoutslinker,
De kapoenenleiding
Sofie (takleidster): 0472 03 78 23
Hannes: 0471 43 16 54
Sara: 0472 41 06 43
Janne: 0497 77 06 87
Vragen of andere opmerkingen? Je kan altijd mailen naar
kapoenenleiding@scoutskortemark.be!

