Kalender Kapoenen september - december

Hallo beste kapoenen en ouders!
Hopelijk zijn jullie weer klaar voor een spetterend nieuw scoutsjaar, want wij
hebben er zeker heel wat zin in. Hierbij dus de kalender die uiteraard overloopt
van de leuke activiteiten.
5 sept
13u-15u

Startdag
We verwelkomen jullie graag allemaal om het nieuwe scoutsjaar
goed in te zetten.

12 sept
14u-16u

Piratenvergadering
Ahoi maatjes! Vergeet jullie zwaard, ooglapje en houten been niet
want we gaan de zeven zeeën ontdekken, en wie weet vinden we
zelfs een schat…

19 sept
14u-16u

Doop
Naar jaarlijkse traditie worden jullie op de juiste manier gedoopt.
Vergeet zeker niet kleren aan te doen die zeer vuil mogen worden,
want we kunnen niet verzekeren dat jullie proper zullen
thuiskomen. Modder, eieren en bloem zijn ons niet vreemd.

26 sept
14u-16u

Pleinspelletjes
Wat is er beter dan een goede oude portie pleinspelletjes? Niets
natuurlijk!

3 okt

Geen vergadering
De leiding zal een heel weekend lang de rest van het scoutsjaar
inplannen.

10 okt
14u-16u

10 op 10-vergadering
10 oktober betekent 10/10 en we zijn er zeker van dat jullie
vandaag al jullie punten zullen verdienen.

17 okt

Geen vergadering
Na al die zotte vergaderingen heeft de leiding nood aan een
beetje rust.
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24 okt – 25 okt WEEKEND
Hopelijk zien we jullie in grote getallen op ons eerste weekend.
Een brief met meer info volgt!
31 okt
14-16u

Kapoenen got talent
We zijn er zeker van dat jullie allemaal een verborgen talent
hebben dat vandaag voor de leiding en medekapoentjes kan
schitteren.

7 nov
14u-16u

Meubelveradering
Gaan we vandaag naar IKEA? Deze vergadering blijft nog een
mysterie maar het zal zeker weer amusant worden.

14 nov

Geen vergadering
Vandaag geen vergadering, maar we zien jullie graag vanavond
terug op onze jaarlijkse barbecue. Meer info volgt!

21 nov
14u-16u

Circusvergadering
Clowns, leeuwentemmers en acrobaten zullen niet tekortkomen in
de tent.

28 nov
14u-16u

Knutselvergadering
Laat jullie creativiteit maar vloeien want vandaag mogen jullie
knutselwerkjes maken voor een heel speciaal iemand…

5 dec
14u-16u

Sinterklaasvergadering
Hij komt, hij komt… Hopelijk zijn jullie allemaal brave kindjes
geweest want de goede lieve man komt vandaag onze scouts
bezoeken.

Vragen over vergadering of andere zaken? Stuur gerust een mailtje naar
kapoenenleiding@scoutskortemark.be
Een stevige scoutslinker,
de kapoenenleiding
Stan Vuylsteke (takleider)
Brecht Bentein
Kato Vermeulen
Gaultier Coussement
Klara Delbarge

0486 11 68 42
0475 52 92 44
0497 66 35 93
0490 39 97 04
0475 66 20 17
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