
Februari 
Hey liefste kapoentjes! Het is weer een nieuwe maand en dit betekent dan ook 

weer een maand vol nieuwe superleuke vergaderingen!  
 

Zal je er jammer genoeg niet bij zijn vergeet dan zeker niet op tijd een mailtje 
te sturen naar :  

Kapoenen@scoutskokaz.be  
 

Let op : we vragen nog steeds aan alle ouders om een mondmasker op te 
zetten wanneer ze hun kapoentjes af komen zetten  

 
 
07/02/2021 holle bolle gijs vergadering 
Hebben je eens zin om heel gulzig te zijn ? Kom dan zeker   
dit weekend naar de vergadering ! Wat mag je zeker NIET 
vergeten : Een grote T-shirt en heeeeel veel krantenpapier  
(reclameblaadjes, kranten, …) Bereid jullie al maar voor  
op een gulzige vergadering.  

 
 
 
               valentijn vergadering 14/02/20 

 Vandaag is het valentijn! Op deze speciale dag 
               We gaan dus kijken welk  kapoenen duo het beste 
               samen kan werken en zo de titel het beste valentijn 
               titel te pakken kan krijgen. De leiding heeft er al zin   
               in ! Jullie ook ?   

 
 

 
olympische spelen vergadering  21/02/2021 
Welke kapoenen zullen vandaag de gouden zilveren  
en bronzen medailles winnen van de ultieme olympische  
spelen (KOKAZ- versie). Ben jij ook benieuwd ? Kom dan 
zeker en vast naar de vergadering !!  

mailto:Kapoenen@scoutskokaz.be


 
 

boeren en boerinnen vergaderingen 28/02/2021 
Dag boeren en boerinnen, vandaag gaan we  

te weten komen wie van jullie een rasechte 
boer/boerin is en wie niet. Wil je dit te weten  

komen kom dan zeker naar de vergadering !!!  
 
 
 
 

Dat was het het dan weer voor februari, in maart zijn we terug met een heleboel 
nieuwe en toffe vergaderingen!!  

Dikke knuffel, de leiding 
 

 
P.S : Er komen een paar koude vergaderingen aan dus zorg ervoor dat je hiernaar 
gekleed bent :)  
 
Deze maand gaan de vergaderingen ook gewoon terug door als normale 
vergaderingen (14:00-17:00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Bagheera          Etu           Knobbel         Pina             Sona            Meeko  


