Liefste (ouders van) kapoenen,
De komende weken staan er weer leuke activiteiten op het programma! Tenzij het anders staat
aangegeven spreken we elke week af aan de lokalen van 14:00 tot 16:30.

9/12: Vandaag spelen we massaspelletjes. Kom met zoveel mogelijk zodat we kunnen tonen dat
de kapoenen de grootste groep zijn!
!!! ’s Avonds is er ook nog onze overheerlijke pasta-avond. Wij hopen jullie daar allemaal te zien!
Inschrijven kan via de website www.scouts-zoutleeuw.be
16/12: Het is weer tijd voor de Olympische spelen. Kom tonen hoe goed je bent in allerlei sporten
en laten we er samen een sportieve namiddag van maken!
23/12: Vrolijk kerstfeest!! Het is bijna Kerstmis en dat vieren we op ons gezellige kerstfeestje!
Deze vergadering gaat door van 18:00 - 20:00. Breng ook een cadeautje mee ter waarde van 5
euro. Gelieve al thuis te eten.
30/12: Vandaag is het geen scoutsvergadering. De leiding wenst jullie allemaal fijne feesten en
een heel gelukkig 2018.
6/01: Helaas… Vandaag is het geen scoutsvergadering.
13/01: Helaas… Vandaag is het geen scoutsvergadering.
20/01: Vanavond gaan we eens goed lachen, huilen of griezelen want jullie zijn allemaal welkom in
onze coole scoutsbioscoop. Deze vergadering zal doorgaan van 18:00 - 20:00. Zorg dat je al
gegeten hebt.
27/01: Jeeeeeeeej, vandaag gaan we SCHAATSEN. De bus vertrekt om 13:00 op de grote markt
van Zoutleeuw. Omstreeks 17:00 zullen we terug op de markt aankomen. Vergeet zeker ook geen
warme kledij aan te trekken en voorzie handschoenen + 5 euro.
3/02: Vandaag mogen jullie allemaal een vriendje of vriendinnetje meebrengen naar de scouts
want het is vriendjesdag!!
10/02: Nowan is verdwenen, helpen jullie hem terug vinden?
17/02: Heb jij altijd al eens een echte superkok willen worden???? Kom dan dan zeker naar deze
vergadering want wij gaan lekker koken! Deze vergadering zal doorgaan van 11:00 - 14:00.
24/02: Alpaca-fuif-vergadering: wat we vandaag precies doen, is een GROOT geheim!
3/03: Vandaag is er geen scoutsvergadering. De leiding maakt de zaal klaar voor de jaarlijkse
scoutsfuif, de Lama-Party.
10/03: Tijd voor ons scoutsweekend. Meer info volgt nog!

Zijn er nog vragen? Dan mogen jullie ons steeds contacteren via ons mailadres:
kapoenenleiding.zoutleeuw@gmail.com of via deze gsmnr’s:
Gigi (Paul): 0475 37 43 89
Nala (Indra): 0493 71 01 70
Veva (Anneleen): 0473 99 77 46
Zazoe (Arnaud): 0471 49 84 87
Toto (Arno): 0498 81 72 62

