PROGRAMMA KAPOENEN
November - December

INLEIDNG
De eerste twee maanden zitten er al op, en ook ons eerste weekend is jammer
genoeg al voorbij. De wintermaanden komen er aan dus dat betekent veel feestjes,
cadeautjes en hopelijk ook sneeuw! We willen even laten weten dat als het sneeuwt
jullie zeker jullie slee mogen meenemen ☺ Gelieve ook altijd warme kleren aan te
doen, want koud of niet, de kapoenen spelen buiten! Wij kijken alvast uit naar de
komende maanden!

PLANNING

ZONDAG 5 NOVEMBER (9:30U - 12:00U)
Vandaag gaan de leden een spel spelen tegen de leiding! Wij gaan er alvast van uit
dat de leiding gaat winnen ☺ Willen jullie het tegendeel bewijzen? Kom dan zeker
naar onze ‘één tegen allen’ vergadering, en dan zullen we zien wie de grote
kampioenen zijn!!

ZONDAG 12 NOVEMBER
(9:30-12:00U)
Vandaag trekken we ten strijde! We
gaan eens voelen wat het is om in
het leger te zitten en spelen een
groot meelballen gevecht!
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ZONDAG 19 NOVEMBER (9:30U – 12:00U)
Een levensechte stratego, dat is toch bangelijk tof! En laat dat nu net zijn wat wij
vandaag gaan spelen! Allemaal komen dus, want het wordt mega plezant!

ZONDAG 26 NOVEMBER (9:30U-17:00U)
“Goedemorgen mevrouw, wij zijn van de scouts 28 Zaoeja en wij verkopen
overheerlijke truffeltjes…”
Jullie horen het al! Vandaag is het onze ENIGE ECHTE TRUFFELSLAG! Doe warme
kleertjes aan, neem een lunchpakket, een koekje/fruitje en een drankje mee, doe
je fluohesje aan en tover jullie allerliefste glimlach tevoorschijn zodat we zo veel
mogelijk truffels verkopen!

Jullie krijgen de komende weken ook briefjes mee naar huis zodat jullie ook aan jullie
vrienden/familie/buren kunnen verkopen!

ZONDAG 3 DECEMBER (9:30U –
12:00U)
Binnenkort is leidster Tita jarig, maar ze heeft jullie
hulp nodig om een fantastisch verjaardagsfeest te
organiseren! Alle taarten, ballonnen, vlaggetjes,…
moeten verzameld worden in het bos en daarbij hebben
we jullie hulp nodig!

Extra: Vandaag kunnen op de scouts jullie truffels
komen ophalen!!

ZONDAG 10 DECEMBER (9:30 – 12:00U)
JOEPIE !!!!! Oefen alle sinterklaasliedjes maar die je kent, want
vandaag komt Sinterklaas naar onze scouts! Hopelijk zijn jullie
flink geweest vandaag en krijgen jullie lekker snoepjes ☺
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ZONDAG 17 DECEMBER (9:30 – 12:00U)
Het is alweer onze laatste vergadering van 2017  Vandaag vieren we met iedereen
van de scouts een beetje kerst, maar wat we precies gaan doen is nog een GROTE
VERRASSING! We geven wel 1 tip: je mag een dekentje meenemen als je dat wilt!

ZONDAG 24 DECEMBER
Vandaag is het geen vergadering maar jullie zijn ’s avonds wel van harte uitgenodigd
om 18u want dan is het kerstviering bij ons op de scouts ☺ !

ZONDAG 31 DECEMBER
Ook vandaag is het geen vergadering, dus rust maar even goed uit tussen al dat
feesten door, zodat jullie het nieuwe jaar super goed kunnen inzetten! Een spetterend
2018 gewenst!!!
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SLOTWOORD
En voilà, onze laatste twee maanden van het jaar zitten ook alweer volgepland met
allemaal fantastisch leuke activiteiten. We hopen weer op jullie massale aanwezigheid,
en vergeet dus zeker niet dat je een slee mag meenemen als het gesneeuwd heeft!
We willen jullie verder nog heel leuke feestdagen wensen. Zet het nieuwe jaar goed in
met je familie en dan zien wij elkaar terug in januari!
Wij kijken er naar uit!
Groetjes,
De Kapoenenleiding
Kora- Asjra – Rikki – Kea – Zazoe – Gigi – Tita – Veva
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