PROGRAMMA KAPOENEN
Maart-April

INLEIDNG
Hey kapoenen! De winter is bijna voorbij en de lente komt eraan. Dat betekent dus
dat we weer volop buiten kunnen spelen! Maar hopelijk zonder stormen deze
maanden…
Zeker niet te vergeten is het bangelijke groepsweekend dat dichterbij komt! Wij kijken
er alvast naar uit. ☺
PLANNING

ZONDAG 1 MAART (09:30U - 12:00U)
Pleinspelletjes? Een bosspel? Knutselen? Opruimen? Slapen?
Wie o wie kan raden wat we vandaag gaan doen?
Wil je te weten komen wat je te wachten staat, dan moet je zeker komen!

ZATERDAG 7 MAART (09:30U – 12:00U)
Vorige maand kwam Dennis op bezoek en hierdoor moesten we 1 van onze
vergaderingen jammer genoeg veranderen. MAAR niet getreurd!
Vandaag is het zo ver: ‘gescheiden vergadering’. De jongens gaan
ravotten met Apodemus en Smurk terwijl Rikki, Zazoe, Toto en Kea
zich samen met de meisjes lekker gaan verwennen.
Let op! Vandaag is het een vergadering op ZATERDAG.

ZONDAG 15 MAART (09:30U-12:00U)
Vandaag gaan we nog eens een heel tof bosspel spelen! Zorg maar dat jullie goed
uitgeslapen zijn en klaar zijn om jullie uiterste best te doen!!
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ZONDAG 22 MAART (09:30U-12:00U)
Wat is er leuker dan een hele vergadering de meest gekke,
origineelste en coolste kampen te bouwen?! Maar pas op,
zo makkelijk gaat het niet zijn.
Haal al jullie creativiteit maar boven voor deze vergadering,
want jullie gaan het zeker kunnen gebruiken!

ZONDAG 29 MAART (9:30U –17:00U)
De laatste zondag van de maand dus het is eindelijk weer een
hele dag!
Vandaag gaan we eens ontdekken wie de echte wandelaars zijn
onder de kapoenen, want we gaan op tocht!
Vergeet zeker niet:
-

lunchpakket

-

drinken

-

snacks

-

fluohesje

-

regenjas voor bij slecht weer (!!)

ZONDAG 5 APRIL
Vandaag kunnen jullie lekker uitslapen, want het is geen vergadering! Geniet van
jullie paasvakantie!

ZONDAG 12 APRIL
Omdat de leiding een weekendje weg is, mogen jullie deze
voormiddag nog eens in jullie warme bedjes liggen. Het is dus
geen vergadering!
Maar niet getreurd, volgende week zijn we er weer!!
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VRIJDAG 17 APRIL TOT 19 APRIL
Dit weekend gaan we met de HELE scouts op weekend! Meer info over het thema en
andere zaken, krijgen jullie nog te horen via mail.
Zeker allemaal komen, want het wordt een mega-fantastisch weekend!

ZONDAG 26 APRIL (09:30U-17:00U)
Vandaag is het alweer een hele dag en wij gaan ons daarom
amuseren in…. HET ZWEMBAD!!!
Vergeet ook deze maand zeker niet:
-

ZWEMGERIEF: voor de jongens een aanspannende
zwembroek en voor de kapoenen zonder brevet,
kunnen bandjes altijd handig zijn!

-

lunchpakket + snacks

-

drinken

SLOTWOORD
Voilà, wij kijken er naar uit om samen de lente tegemoet te gaan en hopelijk jullie
ook!
Tot zondag!
Groetjes,
Jullie teergeliefde leiding
Apodemus, Smurk, Toto, Zazoe, Kea en Rikki
♥ ♥ ♥

3

