WELKOM IN HET NIEUWE SCOUTSJAAR, KAPOENEN!
We hopen dat jullie allemaal een buitengewoon fantastische, speelse en ijsjesrijke zomer hebben
gehad, want dat trekken we in ieder geval in september gewoon door! Het nieuwe scoutsjaar staat
voor de deur en de nieuwe kapoenenleiding staat te popelen om jullie op de wei te ontvangen. Het
wordt een kapoenenjaar vol verrassingen, schatterlachen en met genoeg zon, liefst op zondag tussen
14u en 17u
. Tot dan!

😉

ZONDAG 4 SEP TUSSEN 14u EN 17u → OPENINGSVERGADERING
We starten september met een knaller van een opening en vandaag komen jullie ook ineens te weten
wie jullie nieuwe mysterieuze leidingsploeg wordt! De zon en de leuke spelletjes zijn al besteld, geen
reden dus om deze fantastische namiddag te missen! Neem zeker al jullie vriendjes mee, want hoe
meer zielen hoe meer vreugd.
ZONDAG 11 SEP TUSSEN 14u EN 17u → WIE IS HET?-VERGADERING
Vandaag is het de bedoeling dat we elkaar allemaal beter leren kennen, zodat we zo snel mogelijk de
beste vrienden kunnen worden! Namen, lievelingseten, huisdieren: op het einde van deze dag zal er
geen enkel geheim meer te ontdekken vallen.
ZATERDAG 17 SEP TUSSEN 14u EN 17u → PASTA BASTA
Liefste kapoenen en ouders, hou jullie vast aan de takken van de bomen (liefst geen met scherpe
naalden), want vandaag is niet zomaar een normale doordeweekse zaterdag. Vandaag is het PASTA
BASTA! Kokaz viert elk jaar het begin van het scoutsjaar met een spetterend eetfestijn, waarbij er
tussen 14u en 17u gespeeld wordt en vanaf daarna iedereen mag blijven voor een drankje en een
heerlijke portie pasta. Check zeker de facebook en de website voor de inschrijvingslink. Let op, dit
feest is dus op een zaterdag!
ZONDAG 25 SEP TUSSEN 14u EN 17u → VRIENDJESVERGADERING
Alsof de kapoenentak al niet leuk genoeg is, vragen we vandaag om al jullie vriendjes te overtuigen
om deze zondagnamiddag te komen meegenieten van de leukste spelletjes. Iedereen is welkom! Op
deze manier sluiten we september af met een knaller van formaat en liefst ook met de grootste
kapoenentak die Scouts Kokaz ooit bekend heeft. Tot dan!

Met deze vooruitzichten kan het niet anders dan dat september nog leuker wordt dan juli en augustus
tezamen! Als er vragen zijn, mag je ons altijd contacteren op dit e-mailadres:
kapoenen@scoutskokaz.be
Groetjes, de kapoenenleiding (nog tot 4 september vermomd als wereldsterren. Ken jij ze allemaal?)

