Maandlijst kapoenen: april – mei
Zondag 25/03

Diep in de zee – 14u tot 17u – lokalen
Een vis komt bij de dokter. Zegt de dokter: “ik zie het al, uit de kom".
Vandaag gaan we alles leren en ontdekken over gekke vissen. Goudvissen,
inktvissen, platvissen, zwaardvissen, zoetwatervissen, zoutwatervissen en
aprilvissen.

Zondag 1/04 - 3/04

Lentekamp
Joepie de poepie! Eindelijk is het zover ons mega, superleuk lentekamp.
We trekken ervoor 3 dagen op uit naar het mooie zonnige Beveren. Voor
meer info van dit mini-kamp zie mail.

Zondag 15/04

Alles op wieltjes – 14u tot 17u – Lokale
Holle bollen vandaag gaan we alleen rollen. Neem je coolste step, skateboard,
rolschaatsen, Hielwielen en fiets mee. Waar brengen de wielen ons heen?
Geen kat op rolschaatsen dat het weet! Vergeet vooral geen helm aan te doen!

Zondag 22/04

Geen vergadering
Vandaag neemt de leiding een dagje vrijaf. We gaan jullie allemaal heel hard
missen maar volgende week zijn we er weer met meer weer.

Zondag 29/04

Jinstage – 14u tot 17u – lokalen
Vandaag worden jullie gedropt in de jungle met een missie. Een tocht langs
een geheime chocoladeboom, een regendans en vreemde stamhoofden,
allemaal zullen jullie ze passeren. Aan jullie om de zoektocht tot een goed
einde want daar wacht jullie een grote beloning...

Zondag 6/05

Hoera hoera de leiding is jarig – 14u tot 17u - Lokale
Er zijn er veel jarig hoera, hoera dat kun je wel zien het is de kapoenenleiding.
Ben jij ook zo benieuwd wie er allemaal jarig is? Zet dan snel je gekste
verjaardaghoed op en hou je toeter in de hand want het wordt een groots
verjaardagsfeest.

Zondag 13/05

Familiedag (carelladag) – 14u tot 17u – lokalen
Op de scouts zijn wij allemaal 1 grote familie maar kennen we elkaar wel goed?
Vandaag krijgen jullie een grootste verrassing want Benthe, Birgit, Rob, Lisa,
Sarah en Kaat zullen jullie niet opwachten. Jullie krijgen voor 1 dag nieuwe
leiding! Spannend!!!!

Stevige linker,
De leiding
Lisa, Kaat, Rob, Sarah, Birgit en Benthe

