Allerliefste kapoentjes
We weten het, jullie hebben ons gemist. En wij jullie ook! Maar na een lange tijd zonder scouts, en
voor de leiding met veel examens, staat de kapoenleiding weer klaar met een nieuwe maandbrief!
Op de maanbrief staan zoals gewoonlijk weer de leukste activiteiten om jullie weer een aantal
zaterdagen bezig te houden.
27 januari: Omdat sommige leiders nog volop in de examens zitten organiseren we een spel met
heel de scouts! We verwachten de kapoenen van 2 tot 5 op den duiker.
3 februari: De leiding weet dat jullie heel goed zijn in battelen tegen elkaar. Maar zijn jullie ook in
staat om te battelen tegen de leiding? Of dat zo is, kom je te weten op zaterdag 3 februari met een
ongelofelijk één-tegen-allen-spel. We verwachten jullie allemaal van 2 tot 5 op den duiker.
10 februari: Kapoentjes, dat zijn smullers! Maar kunnen ze ook hun eigen potje koken? Trek jullie
schort en koksmuts maar aan want deze zaterdag gaan we lekker kokerellen. We verwachten alle
beste koks en kokkinnen van 2 tot 5 op den duiker
17 februari: De examens zijn voor de leiding eindelijk gedaan. Ze gaan daarom op welverdiend
ontspanningsweekend. Jammer genoeg is er geen plaats voor onze kapoentjes en zal het dus deze
week geen scouts zijn (oooohh ).
23 februari: Deze week gaat de scouts niet door op een zaterdag maar op een vrijdagavond! we
houden een filmavond op den duiker en toveren ons kapoenenlokaal helemaal om tot een cinema!
Jullie zijn welkom vanaf 18 uur op den duiker en jullie ouders mogen jullie weer komen ophalen om
20 uur.
3 maart: Vandaag gaan we het eens allemaal totaal anders aanpakken. We houden deze zaterdag
een omgekeerde dag! Wat dit allemaal inhoudt, kom je te weten op 3 maart van 2 tot 5 op den
duiker. En ter gelegenheid van onze omgekeerde dag mogen alle jongens zich verkleden als meisjes
en alle meisjes als jongens!
10 maart: Het is vandaag een grote dag, want Kerrie is jarig! Hiervoor willen we natuurlijk een
enorm groot feest bouwen. Met slingers, muziek, hapjes, en ga zo maar door! Maar dat kunnen wij
natuurlijk niet alleen. Daarvoor hebben wij onze lieve kapoenen nodig. Zin in een feestje? Kom dan
zeker naar den duiker van 2 tot 5!
17 maart: De kapoenenleiding vroeg zich af hoe slim onze kapoentjes wel niet waren en besloot de
proef op de som te nemen door een quiz voor hen op te stellen. Maar een gewone quiz is maar saai
he, niets voor de kapoenen. We maken er een freetquiz van! Wat dit betekent, komen jullie op 17
maart te weten. De quiz zal doorgaan van 2 tot 5 op den duiker
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