
PROGRAMMA KAPOENEN
September - Oktober

INLEIDING

Lieve kapoentjes, welkom in de nieuwe tak! Samen gaan we er een super fijn jaar van maken

vol met toffe spelletjes. Met jullie nieuwe vriendjes en leiding ontdekken we wat het is om

kapoen te zijn, de jongste maar zeker de beste tak van de scouts.

PLANNING

ZONDAG 5 SEPTEMBER (9u30 - 12u00)

Wowww wat was het weer een tof kapoenen jaar. Om dit in stijl af te ronden voorziet jullie

leiding nog een laatste super vette afscheidsvergadering. Kom dat zien, kom dat zien!

ZONDAG 12 SEPTEMBER (9u30 – 12u00)

Vandaag moeten we afscheid nemen van sommige kapoenen. Na 2 jaar ravotten zijn ze klaar

om naar de welpen te gaan. Ben je benieuwd hoe de overgang eruit ziet? Kom zeker kijken

terwijl je geniet van een heerlijk bord spaghetti, meer info volgt nog!

ZONDAG 19 SEPTEMBER (9u30 - 12u00)

De allereerste vergadering van het jaar, spannend!! Om het jaar goed te starten spelen we

vandaag kennismakingsspelletjes. Ben je benieuwd wie de leiding is en heb je zin om nieuwe

vriendjes te maken, kom dan zeker eens kijken!

ZONDAG 26 SEPTEMBER: GEEN VERGADERING

Het is jammer genoeg vandaag geen vergadering :((. De leiding is het hele nieuwe jaar aan

het plannen. Wij missen jullie al!



ZONDAG 3 OKTOBER  (9u30 – 12u00)

Jajaaaa het is zo ver! Ons allereerste bosspel van het jaar!! En niet zomaar een bosspel hoor,

we nemen velletjes wc-papier, we leggen er bloem in, nog even dopen in water en dan

gooien maar!!! Wie is er klaar voor een meelballengevecht?

ZATERDAG 9 OKTOBER (9u30 - 12u00)

1 2 3 4 hup naar achter en hup naar voor, 1 2 3 4 even rusten en dan weer door, 1 2 3 4 links

en rechts en spreid en sluit, 1 2 3 4 adem in en adem uit.

Vandaag volgen we Samson en Gert helemaal, strek die beentjes al maar

uit want vandaag zien we wie de sportiefste kapoen is. Het is tijd voor een

sportvergadering whooo!!

ZONDAG 17 oktober (9u30 – 12u00)

Wie is de snelste kapoen, wie de meest creatieve, wie is de echte dierenvriend? Dit komen

we vandaag te weten tijdens de enige echte laddercompetitie.

ZONDAG 24 OKTOBER (9u30 - 12u00)

Zijn jullie ook zo benieuwd vanwaar onze rare leidingsnamen komen? Dit verhaal

heet ‘De steen van Nowan’ geschreven door de enige echte Marc de Bel. Ben je

benieuwd hoe dit verhaal gaat? Kom zeker eens piepen.

29 - 31 OKTOBER : WEEKEND

Yesss het is zover, ons eerste kapoenenweekend!! Wat het thema is, waar we naartoe gaan

en wat je allemaal moet meenemen laten we nog weten, hou alvast deze data vrij voor een

bangelijk weekend! Wij kijken er al naar uit.

SLOTWOORD

Ziezo, dat waren al de eerste 2 maanden. Wij zijn heel benieuwd om jullie te leren kennen

en kijken er super hard naar uit. Tot binnenkort!

Groetjes, jullie teergeliefde leiding ♥ xxxxxxxxx


