Juni
Dag liefste kapoentjes! De maand juni is de laatste in dit scoutsjaar en ook deze zit vol
toffe activiteiten!
Als je er spijtig genoeg niet bij kan zijn laat dit dan op tijd weten via:
kapoenen@scoutskokaz.be
Let op: We vragen nog steeds aan de ouders om een mondmasker te dragen bij het
ophalen/afhalen van hun kind. Kijk ook nog steeds goed naar de uren van de
vergaderingen, want deze variëren elke week.
Vrijdag 04/06 van 18u-20u : Filmvergadering
Deze avond gaan we het rustig en gezellig houden en
lekker naar een film kijken. Wat is jouw favoriete film?
Neem deze maar zeker mee, want het zou wel eens
kunnen dat we die gaan kijken.

Zondag 13/06: Familiedag + kampuitnodiging
Joepie het is weer tijd voor onze jaarlijkse familiedag. De VZW heeft een fantastisch leuk spel in
elkaar gestoken. Ben jij goed in het vangen en ontmaskeren van spionnen? Kom dan zeker om 14u
naar onze lokalen. Laat op voorhand even weten of je graag wil meedoen (inschrijvingslink volgt nog)
zodat de VZW kan inschatten hoeveel volk er komt. Als je last minute nog wil deelnemen, ben je
altijd welkom.
Vanaf 16u30 mag je aan de lokalen bij de leiding je kampuitnodiging komen halen terwijl je een
lekker broodje eet van de VZW. De broodjes dien je op voorhand te bestellen, het formulier wordt
later via mail, de site en facebook nog gedeeld.

Zondag 20/06 van 10u-17u: Slotdag
Vandaag is het de laatste vergadering van dit scoutsjaar. We gaan
hier dan dus ook zeker een knaller van een vergadering van
maken. Als je wilt weten wat we exact aan doen mag je deze
vergadering zeker niet missen!
Zondag 27/06: Geen vergadering
De leiding is al druk bezig met het voorbereiden van ons kamp, dus spijtig genoeg is er
geen vergadering vandaag.
Dat was het dan voor dit scoutsjaar en dan verwachten wij jullie allemaal graag op kamp!!

Dikke knuffel, de leiding

