Kapoenen!
30 maart: Techniekendag
Kan je je eigen veters niet binden? Krijg jij ook je
slaapzak nooit terug in zijn zakje? Geen zorgen,
vandaag op de techniekendag leren wij jullie op een
leuke manier een paar dingen aan die voor de rest
van je leven nog van pas zullen komen!

Willemijn: 0483655459

6 april: Geen vergadering
Helaas pindakaas, vandaag
is het geen vergadering!

Marthe: 0495519171

Lena: 0487121215

13 april: Help de paashaas!
De paashaas heeft het druk net
voor Pasen, en heeft daarom jullie
hulp nodig! Vandaag steken we de
handen uit de mouwen en doen er
alles aan om ervoor te zorgen dat
de paashaas op tijd klaar is voor
Pasen.

Leila: 0479275655

20 april: Hart voor
Vandaag zetten we even
de eigen fun opzij en
tonen we wat een groot
kapoenenhart wij
hebben!

18 mei: Groepsuitstap
Hopelijk wordt het goed weer want
we gaan vandaag met heel de
scouts op stap om het jaar mooi af
te sluiten. Verdere informatie volgt
nog!

11 mei: Vuile vergadering
Gewassen haren, propere
kleren, gepoetste tanden?
Vandaag is dat allemaal niet
nodig want het iiiiiisssss…
VUILE VERGADERING! Wees
er maar zeker van dat je niet
proper terug naar huis gaat.
Trek dus je vuilste kleren aan
is de boodschap!

Arthur: 0497083046
Lennart: 0493647095
Lotte: 0483476912

Marie: 04879402
500487121215

4 mei: Kookvergadering van 10-13u
Kom vandaag met gewassen handen en een koksschort om 10u naar de lokalen want we
maken ons eigen overheerlijke middageten. Wat we gaan maken zullen jullie nog wel
zien maar we garanderen dat het lekker is! Jullie mogen om 13u terug naar huis met
gevulde maagjes.

27 april: Groenland
“Nunarput,
utoqqarsuanngoravit
niaqqut ulissimavoqq
qiinik.
Qitornatit
kissumiaannarpatit
tunillugit sineriavit piinik.”
Leer deze zinnen maar
goed vanbuiten want het
zijn de eerste twee zinnen
van het volkslied van
Groenland! Wat er jullie
vandaag te wachten staat
is nog een verrassing…

