Januari
Hey Kapoenen, het is weer tijd voor een nieuwe maand vol leuke activiteiten. De
leiding zit nu in de examens en daarom zijn het in januari ochtend-, avond- en
namiddag vergaderingen. We raden dus zeker aan om het boekje elke week na te
kijken. Ik hoop dat jullie er wel zin in hebben, wij alleszins wel.
Vergeet ook niet om jullie warm aan te kleden, want door corona mogen we nog
altijd geen binnen vergaderingen doen.
Als je er niet kan bijzijn vergeet zeker geen mailtje te sturen naar:
Kapoenen@scoutskokaz.be
(We merken ook dat de laatste tijd toch enkele ouders een sms of Whatsapp sturen,
we willen vragen om dit niet meer te doen. We vragen dus om ons enkel te
contacteren via mail, zo ontvangt elke leiding jullie vraag. Als er een noodgeval is,
mogen jullie ons wel contacteren via sms.)
Let op : we vragen nog steeds aan alle ouders om een mondmasker op te zetten
wanneer ze hun kapoentjes af komen zetten

Vrijdag 1 januari: geen vergadering
Het is dit weekend geen vergadering spijtig genoeg. We
hopen wel dat jullie dit jaar nieuwjaar toch kunnen vieren.
Onze boodschap om 2021 in te zetten is: ‘Stay safe’.

Vrijdagavond 8 januari: QUIZ van 18u-20u
Deze vrijdagavond staat er een quiz op de planning. We gaan zien
wie van jullie dat de slimste kapoen is. Dus warm jullie brein maar op
voor deze leuke en zotte quiz.

Zaterdagochtend 16 januari: casinovergadering van 8u30-10u30
Omdat het ochtendvergadering is, mogen jullie allemaal in jullie
pyjama komen (zorg wel dat deze warm genoeg is, want we spelen
nog steeds buiten)!
We gaan jullie typische spelletjes uit het casino leren spelen. Neem
zelf ook allemaal een gezelschapsspelletje mee, dat jij leuk vind om
te spelen.
Heb je zin om je vooral te amuseren, kom dan zeker af.

Vrijdagavond 22 januari: lichtjesvergadering van 18u-20u
Vandaag gaan we met lichtjes een leuke tocht maken dus ik zou zeggen kom af. Het wordt
een mooie wandeling om helemaal tot rust te komen. Je kleedt je zeker warm aan, want het
gaat koud worden.

Zondag 31 januari: legervergadering van 14u-17u
Onze laatste vergadering van januari is een super leuke. We gaan
jullie trainen om een echte soldaat te worden. We gaan jullie leren
om je te camoufleren en in de pas te lopen. Dus trek je stevige
wandelschoenen aan en probeer zoveel mogelijk in groene/bruine
kleren naar de scouts te komen.

Dit was het weeral voor de maand januari. We hopen jullie terug te zien in februari!
Een stevige linker van jullie leiding
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