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4  juni:  

Beste  kapoentjes,  maak  je  alvast  klaar  voor  het  grote  reisje-‐rond-‐
de-‐wereld-‐spel.  Vandaag  gaan  we  met  jullie  onze  grote  wereld  
verkennen.  Jullie  mogen  je  ook  zeker  verkleden  in  thema  van  
jullie  favoriete  land.  We  verwachten  jullie  stipt  om  14  uur  op  

het  bouwdewijnplein.  Om  half  5  mogen  jullie  terug  op  het  
vliegtuig,  trein  of  bus  naar  huis  keren.  Na  de  vergadering  zal  jullie  
leiding  nog  info  geven  over  het  kamp  dus  vraag  zeker  aan  je  
mama  en/of  papa  dat  ze  na  onze  activiteit  blijven  wachten.  

11  juni:  

Aangezien  de  leiding  al  volop  aan  het  studeren  is,  gaan  we  
vandaag  samen  met  de  kabouters  en  welpen  massaspelen.  We  
verwachten  jullie  stipt  om  14  uur  aan  ons  vertrouwde  

lokaaltje.  Om  half  5  zullen  jullie  lieve  ouders  onze  
kapoentjes  staan  op  te  wachten.   

18  juni:  

Vandaag  is  het  een  verrassingsvergadering.  Kom  om  

half  2  naar  Speelstad  in  Wechelderzande    
(Voetbalstraat  16  -‐  2275  Wechelderzande)  en  vergeet  
ǌĞŬĞƌŐĞĞŶΦϯŵĞĞƚĞďƌĞŶŐĞŶ͘Om  5  uur  mogen  de  ouders  jullie  
terug  komen  oppikken  op  de  parking.  

25  juni:  

Beste  kapoentjes,  vandaag  zal  het  spijtig  genoeg  geen  
vergadering  zijn,  maar  dan  kunnen  jullie  je  rot  amuseren  op  de  
jaarlijkse  Roefel.  

  

Groetjes  
Toto,  Gigi,  Yobo,  Chico,  Kobi  en  Kerrie  
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elaas pindakaas, vandaag is er geen vergadering voorzien, want

jullie leiding heeft examens… Dit is dus de ideale dag om de auto van
de mama te wassen, het haar van je papa te knippen of met je konijn te
gaan wandelen.
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e gaan nog eens laten zien dat de kabouters de sterkste tak is, want

dat blijken sommige welpen af en toe te vergeten. Kom dus 14u tot 16u30
naar het lokaal voor geweldige massaspelen!
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wemmen! Jullie worden om 14u verwacht aan de ingang van het

Beerke. Vergeet jullie zwemgerief niet en 2!. Breng zeker ook je fiets mee,
want als het goed weer is, kan het wel eens zijn dat we weer een
buitenzwembad opzoeken. Einde is voorzien om 16u.
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andaag is het Roefeldag! Joepie! Schrijf je snel in en wie weet kom je

de leiding wel tegen in de loop van de dag…
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ippiekajee! Het is weer de leukste week van het jaar: het

kabouterkam p! Een van de dagen krijgen jullie een brief in de bus met
praktische informatie hierover. Jullie leiding én een supergoeie fourage
zullen er al zeker zijn. Hopelijk gaan jullie allemaal mee!
!Als je mee wilt gaan op kamp, stuur dan zeker een m ailtje naar
kabouters *@ scoutsengidsenbeerse.be !!
Met plechtige groet,
Ridder Phao
Gravin Sona
Prinses Kita
Koningin Tana
Keizer Loki
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