
Liefste poepkes/ schattekes/ schaapkes/ poezekes/ snoezekes/
aapkes/ bollekes/ snollekes/ zoetekes/ pitoetekes/ patattekes/

aardappelkes/ ……
Huberke 3, heuuuj! Hopelijk vinden jullie het nog steeds de maaaaaax,

maar kan niet anders hé met ons ;)
Hieronder het nieuwe huberke, lees maar goed zodat jullie elke week op

de vraag kunnen antwoorden: “welke vergadering is het???”
Bon groetekes aapkesleidingkes

kus kus

Zoë is een mega toffe, vlotte meid. Het is haar eerste jaar
als leiding, maar dat zal je zeker niet aan haar merken! Ze is
een vlotte prater en super grappig. Ze heeft er alvast super
veel zin in om jullie allemaal te leren kennen!

Julie is een super vrolijke en toffe meid. Dit is ook haar
eerste jaar als leiding en ze kijkt er alvast enorm naar uit om
alle kapoentjes te leren kennen. Ze zal altijd gemotiveerd
zijn om met jullie iedere zondag er een leuke, creatieve..
vergadering van te maken en als er probleempjes of vragen
zijn zal Julie altijd luisteren



Irene is een super leuke, enthousiaste leiding die keiveel
goesting heeft om elke zondag met jullie plezier te maken. Ze
heeft al een jaartje ervaring opgedaan bij de welpjes, dus
weet zeker van aanpakken! Ze is een super lieve maar ook
een super stoere die alles durft!!! Je kan altijd bij haar terecht
als er iets aan de hand is, ze zal elke keer een glimlach op
jullie mooie gezichtjes toveren :)

Lore is een super toffe, ze is altijd heel enthousiast om naar
de scouts te komen en met jullie te spelen. Vorig jaar stond
ze ook bij de kapoentjes dus heeft al heel veel ervaring!! Als
er iets is kan je altijd bij Lore terecht en komt alles weer
helemaal goed!! ;)



WIST -JE-DATJES:

- Wist je dat wij kei veel zin hebben in weeeeekeeeeend????
- Wist je dat jullie kei stil/ braaf/ flink gaan zijn als de leiding zegt dat

jullie moeten gaan slapen?
- Wist je dat we luisterverhaaltjes luisteren voor het slapen gaan
- Wist je dat Julie een nieuw liefje heeft??
- Wist je dat Julie en zoë te laat zijn op deze takraad???
- Wist je dat er kei leuke fouriers meegaan op weekend???
- Wist je dat we kei hard uitkijken naar de zomer???
- Wist je dat kamp stilletjes aan dichter bijkomt??
- Wist je dat aapje aap ons elke week vertelt wat jullie thuis allemaal

uitsteken??? (en das nogal wat zeuuu!!)
- Wist je dat we geen laatste wist je datje meer vinden #sorrynotsorry

Zondag 5 maart (14u-17u):  google niet nodig vergadering

Vandaag gaan we eens bewijzen dat we google helemaal niet nodig hebben
om ons te amuseren, en dat ons slim breintje creatief genoeg is. Dus denk
maar eens goed na wat we allemaal zouden doen zondag……

Zondag 12 maart (14u-17u): magische vergadering

hocus pocus iedereen kan toveren, nee je hoeft geen tovenaar of fee te
zijn. Zoals K3 ons vertelt kunnen wij dus dus zeker ook toveren!! we gaan
zot veel keicoole proefjes en experimentjes doen om de tovenaar in ons
naar boven te halen, zijn jullie er klaar voor?🪄🧙



Zondag 19 maart: weekend gedaan wenen 😪

Wat gaat de tijd weer snel, ons weekend is al gedaan :(

Vandaag mogen jullie dus een lekker lange rustdag nemen dus geen
vergadering. Tot de volgende groetjes

Zondag 26 maart (14u-17u):  bzzzzzzzzz vergadering

Vandaag doen we alles rond vliegen, we gaan eens kijken wat er allemaal
kan vliegen!! Zou een ei kunnen vliegen??? Nu denken jullie allemaal
“neeee” maar als we het eitje heel goed beschermen komt het misschien
toch al vliegend op zijn bestemming… ✈

Zondag 2 april (14u-17u): boeren en boerinnen maken kei veel mopjes
vergadering deel 2

Vandaag doen we iets suuuuper leuk.. het is deel 2 van de boeren en
boerinnen vergadering en dit nemen we zeker serieus, we gaan
(tromgeroffel🥁) naar de echte diertjes gaan kijken. Jeeej!!🐶🐷🐮🙊

Zondag 9 april (14u-17u): kook vergadering

Welkom in de aapjes keuken, vandaag gaan we zoals beloofd koken!! breng
allemaal een kookschort mee en een creatief brein om onze kookkunsten
te bewijzen. Tot zooo koks

Zondag 16 april (14u-17u): wandelen hopelijk in de zon vergadering

Zoals iedereen wel weet is wandelen keileuk en megaaa gezond. Daarom
gaan we vandaag een zot leuke wandeling maken, hopelijk in het
zonnetjeeee 🌞😎



Zondag 23 april (14u-17u): koffie namiddag jeuj

Woehoe koffienamiddag! vandaag mogen jullie helpen centjes te
verdienen, zodat we op kamp een super leuke uitstap kunnen maken. Bak
maar al een lekker taartje zo dat we veel lekkers kunnen verkopen.
🎂🧁☕

Zondag 30 april (14u-17u): van jou lach word ik altijd blij vergadering

Vandaag draait alles om lief te zijn voor de mensen rondom je :) wij
voorzien vandaag een hoop knutselgerief/ kleurplaten. Maar je maakt het
voor iemand anders naar keuze :) Dus denk maar al eens goed na wie je
van je kapoenen vrienden/ vriendinnen je wilt verwennen.

Zaterdag 6 mei (14u-17u): sportdag

Sportdag woehoe! Trek maar al jullie sportschoentjes aan want vandaag
gaan we eens tonen hoe sportief we wel niet kunnen zijn.⚽🏅🏑

Zondag 14 mei (14u-17u): superhelden en superheldinnen vergadering

Wie is jullie favoriete superheld of superheldin? Welke krachten heb jij al
superheld/heldin? Vliegen? Of super snel lopen of iets met vuur? Verkleed
je in je favoriete superheld/ heldin. We zijn benieuwd ;)



Ons scoutsuniform bestaat uit:

✔ Een korte! groene! broek.

✔ Een beige scoutshemd (niet verplicht voor kapoenen maar wel
een aanrader).

✔ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de groepsleiding).

✔ Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de groepsleiding).

Onze contactgegevens:

Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres:
(aapjes) kapoenen@scoutshubertus.be met als subject: kapoenen (aapjes)

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer:

Lore: 0468276326

Julie: 0468147752

Irene: 0468168278

Zoë: 0468498917




