PROGRAMMA KAPOENEN
Mei-Juni

INLEIDING
Nu jullie waarschijnlijk al jullie paaseitjes hebben opgegeten, zijn we aanbeland bij de laatste
twee maanden voor het kamp! Super spannend! Maar daarvoor staan er jullie nog een paar
spetterende vergaderingen te wachten, zeker lezen dus!

PLANNING

ZONDAG 2 MEI (9u30 - 12u00)
Om de maand goed te starten, gaan we vandaag op een
heuse zoektocht naar een schatkist!! Zorg dus maar dat jullie goed
uitgeslapen zijn, zodat jullie zeker niet voorbij de schat lopen!

ZONDAG 9 MEI (9u30 – 12u00)
Ahoi kapoenen! Zijn jullie klaar om te racen??? Vandaag gaan we als echte
piraten tegen elkaar racen met piratenboten!

VRIJDAG 14 MEI: KAMPAVOND
Vanavond is het kampavond. Hierbij willen wij de ouders uitnodigen om info te krijgen over
het kamp. Meer info volgt nog van zodra we weten wat de maatregelen toelaten.

ZONDAG 16 MEI (9u30 - 12u00)
Deze zondag gaan we jullie opleiden tot echte soldaten! Zet dus jullie beste
beentje voor, borst vooruit en kin omhoog en dan zijn jullie helemaal klaar voor
de enige echte legervergadering.

ZONDAG 23 MEI (9u30 – 12u00)
Iedereen heeft ooit al wel eens gezelschapsspelletjes gespeeld. Vandaag doen we het net
iets anders. Jullie zijn namelijk zelf de pionnen!! We spelen deze voormiddag levende
gezelschapsspelen!

ZONDAG 30 MEI (9u30 – 12u00)
Hebben jullie al eens gehoord van de ‘Kolonisten van
Catan’? Wie dit niet kent, kan het best al eens vragen aan hun mama of papa. Haal al jullie
beste strategieën boven en winnen maar!

ZONDAG 6 JUNI (9u30 - 12u00)
Vandaag is het een gesplitste dag! Heb je meer zin om rustig te chillen, boekjes te lezen en
babbeltjes te doen of heb je meer zin om te gaan sporten, wilde spelletjes te spelen en te
gaan ravotten? Aan jullie de keuze!

ZONDAG 13 JUNI (9u30 – 12u00)
Het is bijna zomer en het zonnetje begint te schijnen!
Omdat jullie leiding het al veel te warm heeft, spelen we
vandaag super leuke waterspelletjes! Droog blijven zullen
jullie dus zeker niet doen vandaag!

VRIJDAG 20 JUNI (18u30 - 20u30)
Omdat het einde van het jaar al in zicht is, gaan we jullie vandaag voorbereiden op het
kamp! Benieuwd wat dat inhoudt? Zeker komen is dan de boodschap!!

ZONDAG 27 JUNI (9u30 - 17u00)
Vandaag is het de laatste vergadering van het jaar en zoals de traditie het
voorschrijft gaan we een hele dag samen op pad! Ook dit jaar maken we
er opnieuw een onvergetelijke afsluiter van! Wat we gaan doen hangt af
van de maatregelen, we laten zeker iets weten.
Vergeet zeker jullie fluovestje en lunchpakket niet!

SLOTWOORD
Ziezo, dat waren de laatste twee maanden van dit scoutsjaar. Wij hebben alvast enorm veel
zin in het kamp, hopelijk jullie ook!! Tot dan!
Groetjes,
Smurk, Nala, Zazoe, Petro en Kea

