🐻 HUBEERKE 🐻
Dag kapoenen en ouders, dit is het eerste Huberke van het nieuwe
scoutsjaar. Om de eerste vergaderingen een beetje gemoedelijker te
laten verlopen zullen we ons kort voorstellen. Wij zullen met veel plezier
en goesting een heel jaar leiding aan jullie geven!
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➔ wist-je-dat Annelie en Lore buurmeisjes zijn?
➔ wist-je-dat Wolf keeeeeeeei graag voetbalt?
➔ wist-je-dat Jorre ook een dj is?
➔ wist-je-dat Charlotte 2 kei schattige katjes heeft?
➔ wist-je-dat wij kei veel zin hebben in dit jaar????
➔ wist-je-dat de kat van Annelie (Loesje) een dikzakje is?
➔ wist-je-dat de beertjes veel leuker zijn dan de aapjes?
=
➔ wist-je-dat Fleur van bloemen houdt? (snap je hem hihi)
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➔ wist-je-dat Charlotte de kapoenen zo leuk vindt dat ze nog geen
enkele andere tak heeft gedaan?
➔ wist-je-dat we kei benieuwd zijn om de nieuwe kapoentjes te leren
kennen?
➔ wist-je-dat Annelie de oudste van ons allemaal is?
➔ Wist-je-dat Charlotte een fan is van insecten? (IEUW)
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Annelie zullen sommige van jullie waarschijnlijk al kennen want
deze super leuke enthousiaste en lieve leidster vindt jullie zo leuk
dat dit haar 3de jaartje kapoentjes is (AMAI)!!!! Annelie is een
echte knuffelbeer maar ook heel stoere meid die graag sport.
Annelie haar grote liefde is haar katje Loesje. (wie weet brengen
we Loesje wel eens bezoekje? )
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LORE
Lore is een nieuwe leidster die meeeega hard uitkijkt om leiding te
geven aan jullie! Ze houdt ervan om leuke spelletjes te spelen
maar voor een gezellige koffieklets kan je ook bij haar terecht! Ze
zal altijd een lach op je gezicht toveren met haar opgewekt
humeur! Saaie momenten zullen er dus niet zijn met deze nieuwe
super coole leidster!!!
WOLF
Een WOLF als leiding? AIAIAI Hopelijk geen echte!! Hij is een eerste
jaar leiding die perfect weet wat te doen met de lieve en stoute kindjes,
nieuwe en oude kindjes en luide en stille kindjes! Wolf is voor iedereen
wat wils en hij is ook lekker zacht! Ideaal voor knuffels dus!
JORRE
Jorre kijkt super hard uit naar zijn 4e jaar leiding en daarbij ook zijn 2e
keer kapoenenleiding. Met deze ervaring zal alles van een leien dakje
lopen. Deze enthousiasteling staat te popelen om met jullie leuke
spelletjes te spelen en jullie te entertainen!!!
FLEUR
Fleur kijkt er superhard naar uit om de coolste spelletjes te spelen! Ze
heeft al 2 jaar ervaring bij de welpen kunnen opdoen dus weet zeker van
aanpakken. Fleur is ook heel goed in geheimpjes bewaren, dus die
mogen jullie zeker altijd tegen haar vertellen!
CHARLOTTE
Charlottetje, deze leidster heeft al niet 1,niet 2, niet 3 jaar leidster
geweest van de kapoentjes! Omdat ze jullie zo graag ziet doet ze hier

nog een jaartje bij!!!!! (WOW). Charlotte is een super lieve leidster die
super graag kapoentjes rond haar heen heeft. Ze speelt super graag in
het bos en babbelt graag !!!!! Ze kijkt er super hard naar uit om aan jullie
leiding te geven!

19/09 Overgang

24/25/26 Feestweekend

03/10 Geen vergadering
De leiding gaat op weekend, JIPPIEEEEE
10/10 Wij-willen-terug-vakantie-vergadering (14u-17u)
PFFFFFFF,PPFFFFFFF, wij missen de zomer!!!! Jullie ook? Deze
middag gaan we zwemmen, zonnen, en veel leuke spelletjes spelen die
we in de vakantie allemaal spelen! Zo brengen we de vakantie een
beetje terug! Ik neem alvast mijn zonnecrème mee!

17/10 Sprookjes-vergadering (14u-17u)
Hocus pocus pats wij gaan vandaag toveren! Gaan jullie vandaag mee
naar het sprookjesbos van Hubertus? Er zullen elfjes, tovernaars en
sprookjesachtige dieren aanwezig zijn! Kom verkleed als je favoriete
sprookjesfiguur, zo maken we er samen een sprookjesachtige middag
van!!!!!! ZIN IN!!!!!!!!

24/10 Bake-off-vergadering (14u-17u)
Vandaag gaan we bakken! Doe maar allemaal een leuke schort aan
want we zouden wel al eens vuil kunnen worden. Misschien maken we
wel een moddertaart, of hebben jullie toch liever een slagroomtaart?

31/10 HaLLoWeEN-vergadering (14u-17u)
BOE! AAAAAaA! Lekker griezelen op een zondag middag! Gelukkig is
het dan niet donker want dat is keiiiiii eng!
07/11 Herfsttocht-vergadering (14u-17u)

😭

Ohneee, de herfstvakantie is alweer bijna op zijn eind
Maar gelukkig
hebben wij nog een HERFSTtastische vergadering in petto! We kunnen
nog niet verklappen waar ons avontuur naartoe gaat, maar het wordt
een vergadering die je niet wil missen!!!

14/11 Moddervergadering (14u-17u)

🐷

Voor één keer zijn jullie geen kapoenen Beertjes, maar kapoenen
Varkentjes
en zoals jullie weten, vinden zij het zalig om eens in de
modder te rollen! Dus trek jullie vuile kleren aan zodat we ons kunnen
uitleven gelijk een echt varken!
(Ps: Reservekledij kan altijd handig zijn!)

21/11 Annelie-is-eindelijk-22-vergadering(14u-17u)
“Happy birthday to Annelie, happy birthday to Annelie …”
Vandaag is het een heeeel leuke vergadering want onze
alleroudste leiding is jarig. Dus warm jullie stemmetjes maar alvast
op zodat we heel luid kunnen zingen en misschien verdienen jullie
dan wel een lekkere traktatie…. spannend.
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(Ps: misschien kan je wel een mooie tekening maken voor jullie kei
coole leidster)

28/11 Droomjob-vergadering (14u-17u)

Met wat wil jij later je centjes verdienen? Sommigen zijn misschien al
overtuigd en anderen kunnen het deze vergadering ontdekken of het de
job van hun dromen is. Verkleed je alvast zeker in je droomjob!!!
05/12 De-Sint-komt-naar-de-scouts-vergadering(14u-17u)

🎵 Hij komt, hij komt de lieve goede Sint 🎵 Joepieeeee!!!!! Hopelijk zijn
jullie allemaal braaf tijdens de vergaderingen, want anders zouden de
roetpieten jullie wel eens in de zak durven gooien!

