Kapoenen

3 juni: vandaag is het eens de beurt aan de
leiding om jullie te verrassen! Daarom is het
vandaag verassingsvergadering! Als jullie
graag willen weten wat we gaan doen,
komen jullie best allemaal om 14u naar het
lokaal en om 16u 30 mogen jullie mama’s
en papa’s jullie terug komen halen.

10 juni: zorg er maar voor dat
jullie super fit zijn vandaag,
we spelen massaspelen! Zoals
elk jaar gaan de kapoenen
zich bewijzen tegen de
kabouters en welpen. Jullie
ouders mogen jullie om
14u komen afzetten en om
16u30 weer
komen halen.

24 juni: dit is de dag van de Roefel, we hopen dat jullie een
heel leuke dag gaan hebben, jullie zijn de hele dag door
welkom om eens langs te komen op de scouts. We hebben
weer zoals elk jaar mega, super, geweldig, grave dingen
voorzien!

17 juni: vandaag is het filmvergadering.
Neem allemaal jullie beste DVD’s mee
van thuis zodat we de allerleukste film
kunnen kijken. We spreken af om 19 u
aan het lokaal en jullie mogen terug
naar huis om 21u.
Zonnige groetjes van jullie leiding
Kapi, Rami, Kerri, Gigi, Rikki, Kobi, Yobo en Toto

Scougi kabouters Juni

FOTO
DROPPING

JOEPIE DE POEPIE!! Het kamp komt in zicht, de brief staat online dus inschrijven
maar!! We gaan op kamp van 1 tot en met 8 juli. Volgende week komt er een
routebeschrijving online naar de kampplaats. Voor verdere vragen, aarzel niet
om ze te vragen!! Wij kijken er alvast enorm naar uit!! Hopelijk komen jullie
allemaal mee!! Hierboven een foto van de fantastische kampplaats 😊

Groetjes de leiding! Tana, Ikki, Raksja, Sona, Nala, Fli en Chill

ZATERDAG 10 JUNI

MASSASPELEN! Van 14u tot
16u30 aan ons lokaal

JONGGIDSEN JUNI

Scougi Juni
zaterdag 3 Juni:
Vandaag zullen we nog is laten zien hoe awesome en cool wij wel nie zijn.
Jawel wij gaan een wereldrecord verbreken!!!! Om al wat informatie op te doen, zeker eens
deze website (recordsetter.com) eens bekijken héé!!! Maakt da ge aant lokaal bent tegen 14u en
dan mag je na dat we een record verbroken hebben terug naar huis, hopelijk 17u

Zaterdag 10 Juni:
Naart het schijnt gaat daar weer een massa volk op de scouts zijn. Wa kunnen we dan best doen??
Jawel, me heel die bende KEI toffe spellekes spelen. Dus iedereen om 14u op de scouts voor de
MASSAspelen.

Zaterdag 17 Juni:
Ja, zaterdag 17 Juni wa valt daar nu over te vertellen, nie veel he. Da is dus ne gewone dag waar niets
speciaal op gebeurd. Maar anders zullen wij een theekransje organiseren, zodat jullie een beetje
gezellig kunnen keuvelen over die ooh zo leuke examens. Vrij in en uit van 14u tot 17u

Zaterdag 24 Juni:
Vandaag is het roefel, alle leiding zal dan bezig zijn op de roefel. Jullie zijn natuurlijk meer dan
welkom om eens even langs te komen om van de waterglijbaan te gaan of gewoon even relaxen tijdens
de examens. Tot dan!!!

Veel lieve en groetjes en stevige linkers van jullie allerliefste leiding!!

