HALLO KLEINE KAPOENTJES,
DE LEUKSTE MAAND VAN HET JAAR IS AANGEBROKEN: DECEMBER! EEN MAAND VOL FEESTJES,
CADEAUTJES EN NIET TE VERGETEN: SUPER LEUKE VERGADERINGEN!!!!
ALS JE KAPOEN ER TIJDENS EEN VAN DE VERGADERINGEN ER JAMMER GENOEG NIET BIJ KAN ZIJN,
KRIJGEN WIJ GRAAG EEN BERICHTJE VIA MAIL OF IN ONZE WHATSAPP.
ZONDAG 4/12, 14u-17u: SINTERKLAAS VERGADERING
“Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons Sint-Nicolaas ik zie hem al staan!” Vandaag gaat Sinterklaas
op bezoek komen op Kokaz! Hebben we dit jaar allemaal brave kapoentjes in de tak of zitten er ook een paar deugnieten bij?
Daar komen we vandaag achter :) Tot dan!
ZONDAG 11/12, 14u-17u: OMGEKEERDE VERGADERING
Hey kapoentjes, vandaag staat Kokaz op zijn hoofd. Alles zal omgekeerd verlopen. Draag je
kleren binnenstebuiten, ondersteboven en achterstevoren. Samen maken we er een knotsgekke
boel van! De leiding heeft er alvast veel zin in, hopelijk jullie ook??
VRIJDAG 16/12, 18u-20u: PYJAMA VERGADERING
Halloooo, vandaag is het de enige moment dat jullie niet in uniform
naar Kokaz moeten komen, maar in jullie pyjama/onesie. We gaan
Kokaz omtoveren tot een groot gezelschapsspel-paradijs!! Yeeeey!

VRIJDAG 23/12, 18.30u-20.30u: KERSTFEESTJE
Ho ho hooo, deze vrijdag zal de vergadering een beetje anders zijn dan normaal. We gaan samen kerst vieren met de Scouts
en Gidsen van Kontich-Dorp. De vergadering zal hierdoor op een andere locatie doorgaan, namelijk op de wei van de Gidsen:
duivenstraat 35, Kontich. Neem zeker een cadeautje van 2 euro mee, want wat is een feestje zonder cadeautjes?!
OPGELET: Tijdens het weekend van 30-1 januari zal er jammer genoeg geen vergadering doorgaan…
Geniet deze periode van de vakantie, van de familiefeesten en van het lekker eten. De
kapoenenleiding zien jullie heel graag volgend jaar terug voor een prachtig nieuw Kokaz-jaar.
Fijne Kerst en een gelukkig Nieuwjaar!
Dikke knuffel,
De Kapoenenleiding: Sahi, Wanathon, Tupi, Kadlu, Pina xxx

