Kapoenen
Iiiieeeeeeeeeppppp! Hier zijn we weer met ons nieuwe Kimmeke. Er staan jullie fantastische
activiteiten te wachten, dus lees het zeker al eens door!
Hier nog even onze afspraken, zie dat jullie deze nooit vergeten:
1. De scouts begint om 9u45, kom dus zeker op tijd!
2. Als je een keertje niet kan komen, moet je zeker afbellen bij de leiding: Eline
(0470542750). Je kan ook altijd een mailtje sturen naar kapoenen@scoutswezel.be.
Zo weet de leiding hoeveel leden ze kunnen verwachten. Dit is dus zeer belangrijk.
3. Doe steeds je scoutsdas aan om naar te scouts te komen! Let er ook op dat je naam
overal op staat.
4. Enkele belangrijke data:

Zondag 5 december

11-13 maart 2022: groepsweekend
26-31 juli 2022: groepskamp

9u45 – 12u30 Sinterklaasvergadering

Hij komt, Hij komt, die lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw
beste vriend. De vriend van ieder kind.
Het is eindelijk weer zover! Vandaag komt de enige echte
Sinterklaas samen met zijn pieten langs op onze scouts. Zijn jullie
allemaal wel braaf geweest dit jaar???
Kom dus zeker naar de scouts want deze dag wil je niet missen!!!

Zaterdag 11 december

8u00 – 18u00

Kasactie

Vandaag is het een super-mega-belangrijke dag. Waarom zal je
denken. Vandaag gaan we kaarsen verkopen om centjes te verdienen
voor het grote kamp. Dus rust goed uit zodat je fris en fruitig
klaarstaat. Laat zeker op tijd weten of je kan komen of niet. We zullen
in de loop van de week via mail een schemaatje doorsturen met de
schiften.

Zondag 12 december

Geen scouts

Na een dagje hard werken mogen jullie genieten van een welverdiende vrije dag. Maar geen
paniek! Volgende week doen we een kerstfeestje!!!!

Zaterdag 18 december

18u30 – 20u30

Avond

Feeeeestjeeeeeee!!!! Het is bijna Kerst en dat moet gevierd worden!
We gaan een knaller van een avond hebben op onze super coole
casinoavond. Hapje en drankje zal zeker niet ontbreken.
PS: Neem allemaal een klein cadeautje mee van max 5 euro! Dit kan
bij iedereen belanden dus koop zeker niets speciaal voor iemand.
Terwijl wij een fantastisch kerstfeestje vieren per tak, kunnen de
ouders genieten van een lekker kerstdrankje en -hapje op de scouts!
De winterdrink is doorlopend vanaf 18u30. Uiteraard gaat dit enkel
door als de coronamatregelen het ons toelaten.

Zondag 19 december

Geen scouts

Gisteren genoten jullie van ons zalige kerstfeestje dus is het vandaag
geen scouts. Slaap maar lekker uit want het was gisteren een knaller!

Zondag 26 december

Geen scouts

Waaaaaaat??? Geen scouts??? Hoe jammer zeg!!! Volgende week zijn we terug van de
partij!
Wij wensen jullie alvast het volgende:

Zondag 2 januari

9u45 – 12u30

Halve dag

Vandaag is het Wintergroepsdag. Wat houdt dit in? We spelen
samen met alle andere takken van Scouts Wezel een fantastisch
spel!

Zondag 9 januari

Geen scouts

Weeral geen scouts? Hoe komt dat nu? De leiding moet deze week zwoegen
voor hun examens en daarom kunnen we jullie deze week helaas niet zien.
Hopelijk allemaal tot volgende week!

Vrijdag 14 januari

18u30 – 20u30

Avond

Wie wil er nu thuis een film kijken als dat ook gewoon op de scouts kan
met je beste vriendjes en vriendinnetjes. Een filmavond is natuurlijk geen
filmavond zonder wat lekkers tussendoor, dus maak jullie geen zorgen,
daar zorgen wij wel voor!
PS: neem een gezellig dekentje of je slaapzak mee, dat maakt het extra
gezellig!

Zondag 16 januari

Geen scouts

Wat was die filmavond leuk seg, even pauze dus deze zondag!

Zondag 23 januari

Geen scouts

Maar allee seg, weeral geen scouts. Uitslapen dan maar!

Zondag 30 januari

9u45 – 12u30

Halve dag

Welk team is het sterkste, het snelste, het beste? Dat zullen we allemaal te weten komen
tijdens onze sport en spelen. De teams zullen tegen elkaar strijden en het team met de
meeste punten zal een geweldige prijs verdienen. Smeer jullie beentjes maar al in en maak
jullie klaar voor een sportieve dag!

Zondag 6 februari

Geen scouts

Wat is het rustig seg, zo stil vandaag. Hoor ik normaal geen spelende kindjes in het bos op
zondag? Aaaaah het is geen scouts vandaag, dat zal het zijn!

Zondag 13 februari

9u45 – 12u30

Halve dag

Iedereen klaar? JA! Ja wie? JA SERGANT! Vandaag
gaan we ons omtoveren in de stoerste soldaten
die er bestaan. We leren alles over wat ze zo al in
het leger doen en gaan dat zelf ook eens
proberen.
PS: kom in gepaste outfit want camouflage zal
nodig zijn!

Zondag 20 februari

9u45 – 12u30

Halve dag

Woehoeeeeeee! Vandaag is het alles-opwieltjes-dag! Neem een skateboard,
rolschaatsen, step, fiets, … noem maar op, mee
naar de scouts en laat zien dat jij de allerbeste
wieltjeschauffeur van het moment bent!

Zaterdag 26 februari

Fakkeltocht

Vandaag op het programma: onze supergezellige
fakkeltocht! In de brief (die later op onze site te vinden zal
zijn) staat alle info, maar het belangrijkste is dat je je zeker
op voorhand inschrijft. Neem ook zeker je familie en
vrienden mee naar deze sfeervolle wandeling
Inschrijven kan t.e.m. 23 februari via
www.scoutswezel.be/fakkeltocht.
Dit kan enkel doorgaan als Corona het ons toelaat uiteraard.

Zondag 27 februari
Helaas pindakaas, geen scouts vandaag
Dan doen we het ‘s ochtends maar lekker traag
Ik slaap lekker door mijn mooi droom
En doe alles lekker loom

Geen scouts

Ziezo dit was het alweer! Tot de volgende keer!
Xoxo jullie fantastische kapoenenleiding!
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Gilles

