GIDSKE 3

KAPOENEN KAPOENEN KAPOENEN

Hoi!
We zijn alweer aanbeland bij het derde en laatste gidske van het jaar :-((((((
Maar!! Dat wil ook zeggen dat er andere leuke activiteiten dichterbij komen,
waaronder ons weekend en niet te vergeten ons kamp in de zomer!
Wij kijken er alvast naar uit!

6 maart: Neem-je-mama-of-papa-mee vergadering
Deze vergadering is een heel speciale. Jullie mogen namelijk voor 1 keer jullie mama of
papa meenemen naar de scouts! Zo kunnen zij ook eens zien wat jullie elke zondag op de
scouts uitspoken. Samen met hen spelen we een super leuk spel, tot dan :)

11-13 maart: Kapoenenweekend!
Het moment waar jullie vast een heel jaar naar uitgekeken
hebben (en jullie ouders misschien ook… zo een weekendje
zonder kinderen)… kapoenenweekend!!! We spreken vrijdagavond
11/03 af om 18u30 op de terreinen van Chiro Kalken (Den
Averaan) en jullie ouders mogen jullie daar terug komen halen
zondagvoormiddag om 11u. Een brief met meer informatie volgt
nog via Whatsapp/mail en op de website!

20 maart: leidingswissel
Vandaag komen er eens andere scoutsers leiding geven aan jullie! Zij willen kijken of de
kapoenen nu echt wel de leukste tak is ;)). Maaaar wees niet bang, jullie gaan natuurlijk
nog steeds een kei leuk spel spelen met de andere leiding en zet jullie beste beentje
maar voor!

27 maart: Geen vergadering
Vandaag zullen jullie ons jammer genoeg moeten missen want het is geen vergadering
MAAAAAR niet getreurd want volgende week staan we weer klaar voor jullie met een
supertoffe vergadering!!

3 april: Later-word-ik-???-vergadering
Droom je van een leven als politieagent/dokter/kok/prinses of eerder als
brandweervrouw? Laat je fantasie de vrije loop gaan en
verkleed je voor deze vergadering in wat je het
allerliefste wilt worden!

Zaterdag 9 april: Paaseitjesverkoop
Vandaag gaan we met de hele scouts paaseitjes verkopen! Haal jullie beste verkoopskills
maar al boven want we willen natuurlijk zoveel mogelijk paaseitjes verkopen. We zijn er
zeker van dat jullie dit super gaan doen en samen maken we er een leuke dag van

Verdere praktische info volgt later.

17 april: geen vergadering
Dag liefste kapoentjes, hopelijk krijgen jullie vandaag
heeeel veeeeel lekkere chocolade van de paashaas want
het is Pasen! Dat wil jammer genoeg zeggen dat er vandaag
geen vergadering is. Maar volgende week zijn we weer
allemaal terug voor een mega coole vergadering! Tot
volgende week!

😊.

Zaterdag 23 april: districtsactiviteit
Vandaag doen we een leuke activiteit samen met de andere scoutsen uit ons district.
Ideaal om nieuwe vrienden te maken en andere scoutsers te leren kennen!
Hopelijk zijn jullie met veel aanwezig om onze scouts te vertegenwoordigen. Wij hebben
er alvast zin in xx
Verdere praktische info volgt nog.

1 mei: ontbijtvergadering
goedemorgen iedereen! Vandaag gaan we gezellig samen ontbijten. Zorg maar dat jullie
veel honger hebben want er zal meer dan genoeg zijn! Kom gerust in jullie pyjama :).
Deze vergadering gaat door van 9h tot 11h ‘s ochtends

8 mei: Smosvergadering
Dag lieve kapoentjes, vandaag is het smos
vergadering. Trek dus niet jullie mooiste kleren
aan! Smos vergadering is de dag om eens te tonen
dat we niet vies zijn van ons eens vuil te maken ;)
Tot dan! x

15 mei: Uitstap naar zee
Hoihoi, vandaag gaan we naar de zee (JOEPIE!!!) we gaan met heel de scouts en de jin
(laatste jaar voor leiding) gaat deze toffe dag in elkaar steken voor ons. Vergeet je
zonnebril niet ;) Tot dan x

Verdere praktische info volgt nog.

Vrijdag 20 mei: Laatste vergadering
WAT?! Is het jaar nu al voorbij? Ja, liefste kapoentjes, jammer genoeg is dit de
allerlaatste vergadering van dit jaar. Gelukkig zien we elkaar snel terug op kamp!
Deze vergadering gaat door van 18h30 tot 20h30.

Algemene info
-

De vergaderingen gaan normaal door op zondagnamiddag van 14u tot 17u in onze
lokalen (Koning Leopold III-Laan 19 Merelbeke). Indien dit niet zo is, worden
jullie hierover geïnformeerd via WhatsApp, via dit boekje of via mail.

-

Doe zeker speelkleren aan. Een scoutshemd is voor kapoenen niet verplicht maar
wel leuk om je kentekentjes op te naaien. Een scoutsdas is bij ons verkrijgbaar.

-

Laat iets weten als je niet kan komen via onderstaande telefoonnummers
(WhatsApp):
Gitte Declercq: 0473 60 48 93
Lena Neetesonne: 0493 50 86 37
Kato Slosse: 0468 48 11 60

-

Ida Deseck: 0484 59 71 39
Lore Geirnaert: 0468 31 39 82
Amélie Bracke: 0468 27 91 06

Breng elke vergadering 25 cent mee voor ons goede doel “Make a Wish”! Wij
zorgen dat deze centjes bij het goede doel
terechtkomen!

-

Oefen je wet goed!
Bij de kapoenen is het reuzefijn
Omdat we samen dikke vriendjes zijn
We kunnen lachen, zingen, dansen, springen
O wat is het reuzefijn, piepkonijn
We zingen ja, ja, joepie, joepie, jee
We zingen ja, ja, joepie, joepie, jee
We zingen ja, ja, joepie, joepie, ja, ja, joepie, ja, ja, joepie, joepie, jee,
oléé!
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