
 

PROGRAMMA KAPOENEN 
Maart-April 

Het zijn weer eens drukke maanden op de scouts, maar dat betekent niet dat het niet leuk                 

is. Voor deze tijd van het jaar hebben we weer heel leuke spelletjes en activiteiten gepland. 

PS: De huidige coronamaatregelen schrijven voor dat ook komende maanden          

scoutsactiviteiten zullen doorgaan in bubbels per 10 leden. Bubbel 1 zal bijgevolg naar de              

scouts komen van 9u30 tem 12u en bubbel 2 van 14u tem 16u30. Indien deze regeling zou                 

wijzigen brengen wij u hiervan op de hoogte in de wekelijkse inschrijvingsmail.  

ZONDAG 7 MAART (9u30 - 12u) 

Hou jullie klaar voor het grote Disney-kwartet! Denk maar eens goed na over jullie favoriete               

Disney-personages want misschien komen jullie ze vandaag wel tegen. 

 

ZONDAG 14 MAART  (9u30 - 12u) 

Joepie!!! Vandaag is het wieltjesvergadering. Dat betekent dat jullie wieltjes mee naar de             

scouts mogen nemen. Heb je een super coole step, rolschaatsen of gocart? Aarzel dan niet               

om die te komen showen! Vergeet daarbij ook niet je bescherming, zoals een helm,              

kniebeschermers enzovoort.  

INLEIDING 

PLANNING 



 

ZONDAG 21 MAART  (9u30 - 12u) 

We trekken vandaag het bos in voor een mega-cool-super-plezant bosspel. Hopelijk hebben            

jullie goed gegeten deze ochtend want jullie zullen alle krachten kunnen gebruiken. Zeker             

komen dus! 

ZATERDAG 27 MAART (9u30 - 12u) 

Wat is dat daar? Is dat een paasei? Hmmmmm lekker!!! 

Omdat het bijna Pasen is, gaan we vandaag paaseitjes versieren en mooie mandjes maken.              

En wie weet heeft de paashaas ook iets lekkers mee voor alle flinke kapoenen 😉  

Vergeet zeker geen schilder t-shirt en fluovest mee te nemen! 

 

ZONDAG 4 APRIL (GEEN VERGADERING) 

Vandaag is het geen vergadering, maar niet getreurd want de paashaas is weer in het land!  

--Er liggen eitjes in het gras! Ik denk dat het de paashaas was. Een eitje hier, een eitje daar. 

Dankjewel Paashaas. Tot volgend jaar!-- 

ZONDAG 11 APRIL (GEEN VERGADERING) 

Helaas pindakaas! Ook vandaag is het geen vergadering. Knor nog          

maar wat langer in jullie bedje zodat jullie vanaf volgende week weer            

fris en fruitig naar de scouts kunnen komen 😉  

  



 

VRIJDAG 16 APRIL tem ZONDAG 18 APRIL 

Eindelijk is het zover! We gaan voor de allereerste keer op weekend met alle kapoenen!  

We hopen dat jullie er suuuuuuper veel zin in hebben. Wij kunnen alvast niet wachten! 

Meer informatie volgt in een brief.  

ZONDAG 25 APRIL (9u30 - 12u) 

Welke kapoen is een echte keukenprins of keukenprinses? Zet jullie beste beentje voor want              

vandaag trekken we met z’n allen de keuken in.  

 

 

Ziezo, dat waren al de komende twee maanden. Hopelijk kijken jullie even hard uit naar het                

kapoenenweekend als wij! 

Groetjes, 

Jullie teergeliefde leiding ♥ 

SLOTWOORD 


