
PROGRAMMA KAPOENEN
Januari - Februari

INLEIDING

Heey liefste kapoentjes!!! Hopelijk hebben jullie het nieuwe jaar goed ingezet en goed

gevierd met de familie! We gaan er samen een spetterend jaar van maken met alle leuke

spelletjes die wij nog voor jullie hebben :)). Om jullie niet te lang te laten wachten kan je al

eens kijken wat we de komende 2 maanden gaan doen. Ben je benieuwd??

Als het sneeuwt mag je altijd een slee meenemen!

PLANNING

VRIJDAG 14 Januari  (19u00 - 21u00)

Voor de eerste vergadering van het jaar is het nog een verrassing voor

jullie wat we gaan doen. Misschien zal er wel iets spannends

gebeuren?? Omdat de leiding examens heeft hebben we deze keer op

vrijdag vergadering.

ZONDAG 23 Januari (9u30 – 12u00)

Ben jij klaar voor de ultieme herkansing om de sportiefste kapoen te worden? Wie gaat deze

keer het snelste lopen, mooiste dansen of het sterkste zijn? Misschien ben jij het wel!

ZONDAG 30 Januari (9u30-12u00)

Vandaag wordt het weer een spannende dag. Welk team zal er winnen

met het grote estafettespel? Zorg er maar voor dat je fris en fruitig bent

want dit zal zeker nodig zijn.



ZONDAG 6 Februari (9u30 – 12u00)

Olala, vandaag is het niet enkel bewegen maar je zal ook goed moeten onthouden. Wie is er

klaar voor het leukste, tofste en grootste memory spel van het jaar. Vandaag kunnen we zien

wie niet enkel sportief is, maar ook heel slim;)

ZONDAG 13 Februari (9u30 - 12u00)

Jaa hoor, er is weer een verrassingsvergadering. Rarara wat zal het zijn. Misschien weet jij

het wel. Kom vandaag zeker om te weten wie/wat het zal zijn. hmm…

ZONDAG 20 Februari (9u30 – 12u00)

Vandaag gaat het eindelijk gebeuren… het langverwachte moment van alle kapoenen. Kan

je al raden wat het is? Sst niks zeggen hé, maar misschien heeft het wel met Toto te maken!!

Zondag 27 Februari  (9u30 – 17u00)

Trek stevige schoenen aan en een fluohesje want we gaan

weer een hele dag op pad. Vandaag verkopen we heerlijke

wafels voor ons KAMP! Hier doen we leuke activiteiten mee,

veel verkopen is de boodschap. Vergeet zeker ook geen

lunchpakket. Wil je zelf wafeltjes bestellen? Hier komt heel

snel info over.

SLOTWOORD

Ziezo, dat waren al de eerste twee maanden van het nieuwe superleuke jaar! Laten we de

komende maanden even leuk maken!!!

Groetjes,

Jullie teergeliefde leiding ♥

Toto, Rikki, Apodemus, Petro, Kerri en Veva


