Kapoenen
Dag allerliefste Kapoentjes! We zijn weer aan een nieuw Kimmeke gekomen, joepie!!! Zijn
jullie ook zo benieuwd wat we deze keer allemaal gaan doen? Kom dan zeker elke zondag
naar de scouts om weer super leuke spelletjes te spelen. Wij kunnen al niet wachten
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 (0470/54.27.50). 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 opstaat.
4. Enkele belangrijke data: 11-13 maart 2022: groepsweekend
26-31 juli 2022: groepskamp

Zondag 6 maart

9u45 - 12u30

Halve dag

Er waren eens vele kleine prinsen en prinsessen, ze hielden er niet van om altijd thuis te
blijven en speelden graag buiten met de andere prinsen en prinsessen … Vandaag is het de
grote prinsen en prinsessenvergadering!! Kom allemaal VERKLEED naar de scouts als een
prins of een prinses. Achteraan ‘t Kimmeke kan je een kleurplaat vinden om al in de
stemming te komen. Kleur deze zeker in en neem hem mee, zodat we het lokaal nog eens
een beetje kunnen versieren.

11-13 maart

Groepsweekend

Woep! Woep! Eindelijk is het zo ver! Ja ja jullie zien het goed, het is GROEPSWEEKEND!!!! Dit
weekend gaan we met alle takken samen plezier maken. De leiding heeft zich al zo lang
verheugd naar dit weekend. Zorg maar dat jullie goed zijn uitgerust, want het word er één
dat je nooit zal vergeten! De brief zal later nog door gestuurd worden.

Zondag 20 maart

9u45 – 12u30

Halve dag

De witte klokjes klingelen
Heel zachtjes heen en weer
Het is feest daar in mijn tuin
Ze groeien meer en meer
De bodem is nu rijk bedekt
Met wit en geel en blauw
Maar bij bloemen hoort de zon
Dus lente kom maar gauw.
Aaaahh de lente, een maand waar we weer van de zon kunnen genieten. Vandaag zal het
een verrassing zijn wat we gaan doen, want vandaag gaan de grote jongens en meisjes van
de Jins ons komen helpen. Spannend!!!

Zondag 27 maart

9u45 – 12u30

Halve dag

Vonden jullie het ook zo leuk met de Jins? Wij ook! Vandaag komen ze weer helpen met een
super leuke vergadering dus bereid jullie al maar voor!!!

Zondag 3 april

Geen scouts

Zien we dat nu goed? Geen scouts!!! Vandaag mogen jullie een dagje genieten van de rust.
Maar maak het niet te rustig want volgende week staan we weer paraat!

Zondag 10 april

9u45 – 12u30

Halve dag

Oei oei! Het is al bijna Pasen en er moet nog zooo veeel gebeuren. Helpen jullie mee?
Vandaag spelen we het grote één-tegen-allen-spel.

Zondag 17 april

Pasen - Geen scouts

Weeral geen scouts? Jullie mogen vandaag nog even genieten van de laatste daagjes
vakantie. Maar geen paniek!!! Jullie leiding heeft voor volgende week al een knaller van een
vergadering voorbereid!

Zondag 24 april

9u45 – 12u30

Halve dag

Ooooohhhh zijn jullie ook zo benieuwd wat we gaan doen vandaag?! Dan gaan we jullie
toch nog even in spanning houden. Als je echt zo benieuwd bent, moet je zeker komen

“Wow! ‘t Kimmeke is al gedaan en wat moeten we dan nu doen?”
Geen paniek!!! Het volgende Kimmeke zal er snel zijn
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