
Hallo allerliefste kapoentjes!!! Hier zijn we weer met een nieuw programma 

voor de volgende weken. Hopelijk kijken jullie er evenveel naar uit als ons!  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

  

 

 

 

Dag lieve kapoenen. 

Zwarte piet en ik weten 

dat jullie dit jaar heel flink 

zijn geweest en daarom 

hebben we nog een 

verrassing voor jullie!  

 

Kom allemaal op 8 

december van 

18:30 – 20:30 naar 

het lokaal!  

22 december 

Om de kerstvakantie goed in te zetten 

gaan we vandaag een gezellig 

kerstfeestje houden! We spreken af 

van 18:00 – 20:00 aan het lokaal. Jullie 

mogen ook allemaal een cadeautje  

onder de 5 euro meenemen. 

 

16 december 

Omdat jullie leiding volop aan het 

leren is houden we vandaag 

filmavond! Meer info volgt snel! 

2 december 

Vandaag moeten jullie thuis niet 

ontbijten want we gaan samen 

brunchen! We spreken af om 9 

uur aan het lokaal en jullie ouders 

mogen jullie om 11 uur weer 

komen halen.      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit was dan alweer het tweede boekje van dit scoutsjaar. Vergeet zeker niet af te bellen op volgend 

nummer: 0479/804692 en altijd aanwezig te zijn in perfect uniform tenzij anders vermeld. 

Hauki, Slaapmuis, Coendoe en Perdriko  

6 januari 

Vandaag is het helaas geen 

activiteit. Geniet van jullie vakantie 

en we zien jullie volgende week 

weer terug!  

 

 

13 januari 

Wat is de hoofstad van Belgie? 

Welke kleur heeft Rox? Hopelijk 

weten jullie het antwoord op deze 

vragen want vandaag gaan we jullie 

kennis testen! We spreken af van 

14:00 – 17:00 aan het lokaal en wie 

weet ga jij wel naar huis als Slimste 

Kapoen ter wereld! 

 

 

20 januari 

Vandaag gaan we gaan we nog eens 

een echt scoutsspel spelen!                 

We spreken af van 14:00 – 17:00 aan 

het lokaal! 

27 januari 

Vandaag heeft de jin voor jullie een 

mega cool spel voorbereid! Zijn jullie 

benieuwd wat dit zal zijn? Kom dan 

zeker van 14:00 – 17:00 naar het 

lokaal! 
3 februari 

Wie kan het beste dansen? Wie is 

het dapperste? Dit gaan we van 

14:00- 17:00 aan het lokaal 

ontdekken want we spelen Miss 

Kapoen! 

 


