
 

Hallo lieve kapoentjes!!!  

Dit is het boekje met jullie activiteiten  

voor de komende maanden!  

 

Zat 29 september 2018 

 

Vandaag gaan jullie elkaar allemaal een beetje beter leren kennen, we 

spelen namelijk een superleuk kennismakingsspel! We verwachten jullie 

van 14u tot 17u aan de scoutslokalen. 

 

 

Zat 6 oktober 2018 

 

Vinden jullie ook niet dat het kapoenenlokaal er nog een beetje saai 

uitziet? Hier gaat vandaag verandering in komen want we gaan ons lokaal 

versieren! Neem allemaal een mooie foto van jezelf mee en eventueel 

ook wat versiering. We spreken af van 14u tot 17u aan de lokalen. Na de 

activiteit vindt er een infomoment  voor de ouders plaats. 

 

 

 

VRIJDAG 12 oktober 2018 

 



Haal jullie beste dansmoves al maar boven want vandaag is er een feestje 

aan de lokalen! Jullie mogen ook feestelijke kledij aandoen dus perfect 

uniform is niet nodig. Het feestje vindt plaats van 18u30 tot 20u30! 

 

Zat 20 oktober 2018 

 

Vandaag zullen we ontdekken of jullie een echte scout zijn want we 

spelen een avontuurlijk bosspel! We zien jullie aan de lokalen van 14u tot 

17u. Vergeet zeker geen kledij die vuil mag worden! 

 

 

 

 

Zat 27 oktober 2018 

 

Whoooo… Halloween is in aantocht! Om in thema te blijven spelen we 

vandaag een halloweenspel. Let op, we verwachten jullie dit keer van 18u 

tot 20u aan de lokalen en we voorzien ook een klein hapje. 

 



 

Zat 3 november 2018 

 

Ween ween ween  vandaag geen activiteit wegens de vakantie…. Maar 

we zien jullie snel terug! 

 

 

 

Vrij 9 + zat 10 november 2018 

 

Joepieeee, we gaan op weekend!! Meer info volgt nog via mail. 

Zat 17 november 2018 

 

Hiep hiep hoeraaaa! Vandaag is Falco jarig en dit moet natuurlijk gevierd 

worden. Daarom gaan we een lekkere taart maken voor haar. Alle handjes 

kunnen helpen dus we rekenen op jullie hulp van 14u tot 17u aan de 

lokalen. 

 

 

 

 

Zat 24 november 2018 

 



Vergeet het perfecte uniform want vandaag mogen jullie als echte 

prinsessen verkleed komen! We spelen het megaleuke prinsessenspel van 

14u tot 17u aan de lokalen. 

 

 

 

Dat was het alweer voor dit boekje. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin 

in als ons! Vergeet zeker niet altijd je perfect uniform aan te doen en 

optijd af te bellen als je niet kan komen! 

Groetjes jullie lieve leiding, 

Perdriko, Saluki, Wapiti, Falco, Conejo, Parkiet, Papio & Wallabi xxx 

 


