Kapoenen Beertjes
Lieve kapoentjes. Hier zijn we dan met ons 2de huberke! Weer een boekje met super leuke
activiteiten in ☺ ☺
Wist je dat…
• … kapoenenweekend de MAX was!!
• … de leiding na kapoenenweekend uitgeput was.
• … jullie veel te vroeg wakker waren op weekend!!
• … het eten super lekker was op weekend, bedankt foeriers!

Hier zijn ze dan de volgende lading vergaderingen vol plezier:
Zondag 26 november – Spongebob vergadering.
Vandaag wilt patrick meehelpen in de krokante krab samen met spongebob.
Octo vind dit jammer genoeg geen goed plan en probeert er een stokje voor te
steken.
Gelukkig heeft patrick heel wat in petto om toch voor zijn doel te gaan.

Zondag 3 december – sinteklaasvergadering
HO HO HO, ik bedoel, dag lieve beertjes,
Vandaag komen mijn pieten en ik op bezoek bij jullie met heel wat lekkers.
Groetjes,
Sinter K(l)aas.

Vrijdag 8 December – dinosaurus vergadering
Vandaag gaan we terug inde tijd op bezoek bij onze oude vrienden, de
dinos.
Sam met hem gaan we de dinowereld gaan verkennen.

Vrijdag 15 december – knutselvergadering.
Het is nu al bijna winter en heel vroeg donker buiten. Daarom gaan we
samen lampionnen knutselen vandaag om toch iets te kunnen zien
buiten.

Vrijdag 22 December – Sneeuw vergadering
Ja ik weet het, het is nogal een gewaagde titel. Hopelijk valt er vandaag
heel veel sneeuw en anders zullen we er zelf moeten maken.

Vrijdag 29 december – kerstvergadefing.
Ho ho ho, deze keer klopt het wel. Het is dan al Kerstdag gweesr en toch
gaan we het nog eens vieren op de scouts. Joepie!! Het is de beodoeling
dat iedereen EEN PAKJE VAN max 5EURO meebrengt. Deze gaan we op een
speelse wijze verdelen onder iedereen zodat op het einde van de
vergadering iedereen een pakje heeft van iemand anders.

Vrijdag 5 januari – Jammer genoeg is het nog geen pasen
vergadering
Ja dit betreuren wij enorm. Daarom gaan we vandaag doen alsof het pasen is om toch
de paas sfeer wat te kunnen opsnuiven.

Vrijdag 13 januari – Oma’s en Opa’s vergadering.
Neem je wandelrekje en krukken al vast mee want het zal nodig zijn!
Vandaag gaan we eens in de schoenen staan van de oudjes.
Verkleden in een oudje is zeker een aanrader.

Vrijdag 20 januari – Bob de bouwer vergadering
BOB DE BOUWER KUNNEN WIJ HET MAKEN ? BOB DE BOUWER NOU EN OF!!
Neem je bouwplannen alvast mee want vandaag gaan we ze realiseren tot een echt
gebouw.
Nou en of!!

Vrijdag 27 januari – Circus vergadering
Vandaag gaanwe eens keizot doen en allemaal kunstjes doen!!
Kom verkleed als een clown dan zal het nog zo veel beter gaan!

Vrijdag 2 februari – geen vergadering :        
Zaterdag 10 februari – kidsfun
Wij gaan vandaag op verplaatsting. Verdere info volgt nog via mail.

Zondag 18 februari – valentijn vergadering

Vandaag is alles in thema van de liefde.
Want wat is er nu mooier als echte liefde?
Ps kom verkleed als cupido.

Zondag 25 februari – Koala vergadering
Koala’s zijn heel lieve en rustige diertjes. Laten we ze vandaag na doen.
Oh nee wacht, we gaan natuurlijk wel actief zijn hé!
Ps. Geen zorgen , we gaan geen ecaliptus eten.

Unfiorm
Chiro? KLJ? Club Brugge? VERGEET HET! Wij zijn scouts en
dus dragen we:
❖ Een KORTE groene broek
❖ Een beige hemd (dit is niet verplicht voor
kapoenen, dit is pas vanaf de wolven verplicht)
❖ Onze enige echte Sint-Hubertus scoutsdas (deze is
verkrijgbaar op de scouts)
❖ Onze enige echt Sint-Hubertus T-shirt (deze is
verkrijgbaar op de scouts)
En natuurlijk ook een glimlacht tot achter je oren! Lange broeken zijn enkel en alleen toegestaan al het
vriest, ook bij de allerkleinsten… Let er dus zeker op want anders toveren wij de lange broek zelf om
tot een korte broek ☺!

Onze contactgegevens
✓
✓
✓
✓

Janis: 0471/71.87.46 of janis@scoutshubertus.be
Casper: 0491/02.23.25 of casper@scoutshubertus.be
Tille: 0470/04.89.65 of tille@scoutshubertus.be
Florian: 0484/87.19.14 of florian@scoutshubertus.be

Jullie kunnen ons ook bereiken via ons gezamenlijk emailadres: kapoenen@scoutshubertus.be

Mededeling
Graag willen wij vragen aan alle ouders die geen mails ontvangen van ons om op onze website
(www.scoutshubertus.be) onderaan rechts hun gegevens in te vullen. Zo kunnen jullie op de hoogte
blijven van alle mails.

