Zondag 08/03 – Circus Vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Dames en Heren, welkom bij Circus de Kapoentjes. Vandaag kunnen jullie
verschillende circusacts bijleren zoals jongleren met Zazoe, goochelen met Gigi en
acrobatiek met Kerri. Zet jullie eerst maar goed in jullie stoel want de show start
met een leuke act, een groot applaus voor Clown Apo!

Zondag 15/03 – Kookvergadering – 10u00-13u00 – Lokaal
“Bikke Bikke Bik, Hap Hap Hap, eerst de soep en dan de pap en dan de pure chocolat, koken is
gedaan, VAL AAAAAN!!”
Zet jullie koksmuts op en trek jullie kookschort aan want vandaag gaan we koken.
Neem allemaal 2
 ,5 euro mee want na het koken gaan we deze lekkere maaltijd ook
opsmullen, hierdoor duurt de vergadering ook een halfuurtje langer dan normaal.

Vrijdag 20/03 tot zondag 22/03 – Kapoenkaweekend
Het tweede weekend komt eraan! Deze keer gaan we niet enkel met de kapoenen, maar ook met
de poenka’s op een supertof weekend in Achterbroek. Als jullie kapoen nog niet is ingeschreven,
vergeet dit dan zeker niet te doen via volgende link: https://forms.gle/pvP62nnnx3L7WnHh6
Wij hebben er alvast heel veel zin in!

Zondag 29/03 – Superhelden Vergadering– 10u00-12u30 – Lokaal
Is het een vliegtuig, is het een vogel? Nee het zijn de Kapoenen die als
superhelden op de scouts rondlopen. Jullie nemen het op tegen
verschillende helden zoals superman, spiderman en wonder woman. Haal
jullie superkrachten alvast maar boven. Tot zondag!

Zondag 05/04 – Geen vergadering – Thuis
Vandaag is het geen vergadering want jullie leiding start de
paasvakantie met een leidingsweekend! Over 2 weken zijn we allemaal
terug met boordevol nieuwe spelletjes en inspiratie!

Zondag 12/04 – Geen vergadering –Thuis
Deze zondag is het Pasen. Omdat jullie leiding aan het smullen is van
overheerlijke chocolade paaseitjes is het helaas vandaag geen
vergadering. Tot volgende week!

Zondag 19/04 – Grote Bouwvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Vandaag gaan we bouwen! Knikkerbanen, Domino, Kapla, Lego,...
Wie kan de grootste, hoogste of coolste toren bouwen? Of wie van
jullie bouwt de gekste knikkerbaan?
Wie van jullie zijn de Bob(ette) de Bouwers onder ons? Kom deze
zondag naar de scouts en dan bouwen we er samen op los!

Zondag 26/04 – Kinderboerderij vergadering – 9u30-12u00 –
Kinderboerderij Mikerf
Jippie! Vandaag gaan we naar de kinderboerderij om de
dieren te bezoeken! We verzamelen om 9u30 aan
Kinderboerderij Mikerf. Jullie mogen je varkentjes komen
ophalen om 12u00.
Het adres is M
 ikhof 25, 2930 Brasschaat.

Een stevige linker van jullie kapoenenleiding!
Apo, Gigi, Kerri en Zazoe

