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PROGRAMMA KAPOENEN 
Maart – april 

VOORWOORDJE 

Hey kapoenen!  

De winter is bijna voorbij, en de lente komt eraan. Dat betekent dus dat we weer 

volop in het bos kunnen gaan spelen! Omdat het ook steeds beter weer wordt willen 

we jullie er nog eens aan herinneren om jullie scouts T-shirt en das elke zondag aan 

te doen.  

In maart staat de snoepjesverkoop gepland, en zoals jullie weten gaan wij met de 

opbrengst iets heel leuk doen op kamp. Goed verkopen is de boodschap! Meer info 

hierover volgt nog! 

Tot zondag! 

PLANNING  

ZONDAG 4 MAART: (9:30U - 12:00U)  

Vandaag mogen jullie je bottinen in de kast laten 

staan en je sportschoenen aandoen want wij gaan 

sporten! Hopelijk zijn jullie goed opgewarmd voor 

vandaag, wij zijn er alvast klaar voor! 

 

ZATERDAG 10 MAART: (9:30-12:00U) 

 - E  + AT   I = E – L  
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Als je deze rebus hebt opgelost weet je wat we vandaag gaan doen. LET OP: Het is 

vandaag vergadering op zaterdag.  

Voor alle mama’s en papa’s is er vanavond de dropping, meer info hierover vindt u op 

onze website.  

ZONDAG 18 MAART: (9:30U – 12:00U)  

Deze week begint de lente, de bloemetjes gaan weer bloeien, de vogels komen terug en wij 

gaan alvast goed beginnen met een super, mega, geweldig tof lente bosspel.  

ZONDAG 25 MAART: (9:30u-17:00u)  

Jullie hebben ongetwijfeld thuis al heel veel snoepjes 

verkocht, maar vandaag gaan we nog eens extra op straat 

verkopen. Zet dus allemaal jullie liefste glimlach op en oefen 

je verkooppraatjes nog eens voor de spiegel. Vergeet ook 

zeker jullie fluo hesje, boterhammetjes en koekje en sapje 

niet.  

 

ZONDAG 1 APRIL: (9:30u – 12:00U)  

Vandaag gaan we allemaal samen ons huiswerk 

maken! Jeej!  

 

1 APRIL! Dat was maar een grapje, vandaag is het 

Pasen dus mogen jullie thuisblijven en paaseitjes gaan 

rapen!  

ZONDAG 8 APRIL: (9:30 – 12:00U) 

Ook vandaag is het geen vergadering, jullie mogen allemaal nog eens goed uitslapen! 
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VRIJDAG 13 APRIL – ZONDAG 15 APRIL:  

Joepie! We gaan nog eens samen op weekend, en deze keer met heel de groep! 

Verdere informatie volgt nog. 

 

ZONDAG 22 APRIL: (9:30u - 12:00u)  

Pasen is wel al eventjes voorbij maar wij zouden toch nog eens Pasen samen met jullie willen 

vieren, daarom organiseren wij voor jullie een hele paasvoormiddag! Zeker komen dus! 

 

ZONDAG 29 APRIL: (9:30u – 17:00u) 

Voor deze hele dag hebben wij een verrassing voor jullie gepland. 

Zeker komen om te weten wat het is. Spannend… 

 

 

Groetjes,  

De Kapoenenleiding 

Kora- Asjra – Rikki – Kea – Zazoe – Gigi – Tita – Veva  

 

 


