KALENDER KAPOENEN 2

Lieve kapoentjes! Hier zijn we dan weer met een gloednieuwe kalender
om het nieuwe jaar goed in te zetten! Plaats volgende scoutsactiviteiten
maar alvast in mama’s agenda…

Zat 5 jan

Verschrikkelijke Sneeuwmanvergadering:
14u-16u
Door de opwarming van de aarde, is de
Verschrikkelijke Sneeuwman heel boos geworden! Er
is bijna nergens meer sneeuw! Kunnen jullie hem
kalmeren?

Zat 12 jan

Kapoenen versus leiding: 14-16u
Altijd al willen bewijzen dat je sterker, slimmer, mooier, stoerder…
bent dan de leiding? Dan is dit je kans! Voor eens en voor altijd
wordt duidelijk wie van ons de beste is.

Zat 19 jan

Geen vergadering
De leiding is druk aan het studeren voor de examens. Vraag je
aan mama om een kaarsje voor ons te branden?

VRIJ 25 jan

Bioscoopvergadering: 19u-21u
We toveren ons kapoenenlokaal om tot een echte
bioscoop! De leiding voorziet de nodige snacks en
frisdranken, maar toch ontbreekt er nog iets: een
goeie film. Breng dus zeker je lievelingsfilm
mee!

Zat 2 feb

Zeerovertjesvergadering: 14u-16u
Scouts Kortemark gaat op verplaatsing! We bevaren vandaag
de zeven zeeën en plunderen elkaars piratenschip. Deze keer
spreken we aan Gemeenteschool De Kreke!

Zat 9 feb

Geen vergadering
De leiding ruimt vandaag de
scoutslokalen wat op. Zo kunnen jullie
volgende week weer in propere lokalen
spelen!

Zat 16 feb

Valentijnvergadering: 14u-16u
Er hangt liefde in de lucht! Omdat we elkaar zo graag
zien, vieren we met z’n allen Valentijn.

Zat 23 feb

Nachtwachtvergadering: 14u-16u
Help! De deur naar de onderwereld is blijven
openstaan! Help jij ons alle gevaarlijke monsters terug
gevangen te nemen? Voor de gelegenheid mag je je
verkleden in je favoriete monster of fantasiewezen!

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!

