
Huberke kapoentjes:

Liefste kapoentjes hier zijn we weer met het huberke en jammer genoeg het
laatste huberke van het jaar :((( maar geen getreur want dat betekent ook dat
het bijna KAMP is waar we ons kei goe gaan amuseren, wij hebben er alvast
zin in! Maar natuurlijk eerst nog wat leuke vrijdag vergaderingen in het
avondzonnetje :))) groetjes de leukste kapoenen leiding eveur

Wist je datjes

- wist je dat de leiding kei veel zin heeft in kamp
- wist je dat de kapoentjes heeeel stil zullen zijn als het bedtijd is op

kamp
- wist je dat alle kapoentjes al de groentjes die we zullen maken op

kamp gaan opeten
- wist je dat jullie kei goed hebben gewerkt op de koffienamiddag!!!! (kei

trotse leiding)
- wist je dat ons takkas-activiteit op kamp mega leuk gaat zijn
- wist je dat het de max is om eens een weekje weg te zijn van je mama

en papa omdat je dan veel meer snoepjes kan eten dan thuis???? (niet
vertellen aan je mama en papa he)

- wist je dat Annelie een liefje heeft die helemaaaaaaaal ergens in
Brugge woont???

- wist je dat beertje beer al een tijdje spoorloos is? Iemand beertje beer
gezien? zo ja, laat het weten tenzij hij weer eens weggelopen is naar de
speeltuin…



20/05 vrijdag (19:00 - 21:00): watervergadering

Joepie de zon schijnt en het voelt als zomeuuur!!!!
Daarom gaan wij kei veel spelletjes spelen in het water, dus doe je zonnebril
en je zomerkleren aan en tot vanavond he!!!!

27/05 vrijdag (19:00 - 21:00) : snoepjes/koekjes/ snacks/ alles wat je kan
wensen vergadering

Vandaag zorgt de leiding voor allemaal snacks om jullie buikje eens goed te
vullen!!! Maar die snacks zal je wel moeten verdienen… Wat je daarvoor moet
doen kom je vanavond te weten! Kom op tijd voor alles op is door de
hongerige buikjes van de leiding xoxo



03/06 vrijdag (19:00 - 21:00): we gaan op stap vergadering
Vandaag gaan we op stap naar iets heeeeel leuks en niet op de scouts,
misschien eten we wel een ijsje, ofofof zien we samson en Marie/ Gert of zien
we K3 misschien wel, vandaag kan alles dus kom zeker! (info volgt)

10/06 vrijdag (19:00 - 21:00): Crea-vergadering

Vandaag gaan we super creatief zijn! We gaan kleuren, bandjes maken,
kettingen maken, een leuk kaartje maken, schilderen dus laat jullie fantasie
maar komen :)  maar om die voorwerpen te verdienen hangt er wel een klein
spelletjes van af dus kom zeker als je kei leuke tekeningen en bandjes voor je
mama of papa of je broer of zus of je beste vrienden of stiekem je liefje wil
maken!! groetjes

17/06 vrijdag (19:00 - 21:00): bijna vakantie/ kamp/ zomer vergadering

OMG jullie hebben bijna 2 maand lang vakantie en de leiding heeft ook bijna
vakantie hoe leuk is dat???? EN EN EN scoutskamp komt er bijna aan!!! EN
EN EN de zomer ook, kei leuke allemaal! En dat gaan we vieren vanavond.
Vandaag verkleden we ons allemaal in iets geks, een leuke bril of een leuke
hoed, misschien wel de gekste make up van je mama, je mag helemaal zelf
kiezen en dan maken we er een
leuk feestje van!!! groetjes




